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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Կարևորագույն հարցը, որ պետք է
տրվի ուսանողին կամ շրջանավարտին
ոչ թե այն է, թե ինչ է նա արել որակա
վորումը ստանալու համար, այլ թե ինչ
կարող է նա անել որակավորումը ստա
նալուց հետո:
Եվրոպայի խորհուրդ
Ս
 ույն ձեռնարկը հասցեագրված է ՀՀ բուհերի ուսում
ն ական
գործընթացում ներգրավված բոլոր շահագրգիռ կողմերին՝ դասա
խոսական կազմին, կրթական ծրագրերի ղեկավարներին, կրթա
կան ծրագրեր մշակող աշխատանքային խմբերին, ամբիոնի վա
րիչներին, ֆակուլտետի և բուհի վարչական անձնակազմեր
 ին և
այլն: Ձեռնարկի նպատակն է բոլոր այս շահագրգիռ խմբերին ծա
նոթացնել կրթական ծրագրերի մշակմանը ներկայացվող արդի մի
ջազգային պահանջներին՝ տրամադրելով արդյունահեն կրթական
ծրագրերի մշակման ժամանակակից եղանակներ և համապա
տասխան գործնական ուղենիշներ։
Արդյունահեն կրթական ծրագրերի մշակումը հատկապես
կարևորվում է երկու հանգամանքով։ Այն էապ
 ես դյուրացնում է
ուսանողների կողմից ծրագրի ակնկալվող կրթական վերջնար
դյունքների ձեռքբերումը և նպաստում ծրագրի հետագա գնահատ
ման, հաստատման, մշտադիտարկման և վերանայման գործըն
թացների հաջող իրականացմանը: Մյուս կողմից, այն ապահովում
է կրթական ծրագրի համապատասխանությունը ուսանողների, աշ
խատաշուկայի և հասարակության պահանջմունքներին:
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Նոր կրթական ծրագրի նախագծումը և մշակումը հիմնված է
հետևյալ հիմ
ն ական սկզբունքների վրա.
•

ծրագիրն ունի հստակ սահմանված նպատակ և ակնկալ
վող կրթական վերջնարդյունքներ,

•

ծրագրի ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները բա
վարարում են տվյալ առարկայական/մասնագիտական
ոլորտում գործող ծրագրային չափորոշիչների և (կամ)
ուղենիշների, բարձրագույն կրթության որակավորում
ների եվրոպական, ազգային և (կամ) ոլորտային շրջա
նակների (եթե այդպիսիք կան), ինչպես նաև մասնագի
տական, օրենսդիր և ոլորտը կարգավորող իրավասու
մարմինների/կառույցների ու գործատուների պահանջ
ները,

•

որոշված և նկարագրված են ծրագրի շրջանավարտնե
րի ապագա կարիեր
 այի հնարավորությունները,

•

սահմանված և նկարագրված են այն ձևերն ու մեթոդ
ները, որոնց օգնությամբ ձևավորվելու և գնահատվելու
են ծրագրի ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները,

•

բացահայտված են ծրագիրն իրականացնելու համար
անհրաժեշտ մարդկային և նյութական ռեսուրսները:
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Կրթական ծրագրի մշակ
ման հիմքում պետք է լինեն այս
երեք հիմ
ն ական հարցերը.

1.

Ի՞նչ պետք է սովորեն ուսանողները - ակնկալվող կրթա
կան վերջնարդյունքներ։

2.

Ինչպե՞ս նրանք պետք է սովորեն - դասավանդման և
ուսում
ն առության մեթոդներ, որոնք պետք է նպաստեն
ուսանողների կողմից ակնկալվող կրթական վերջնար
դյունքների հաջողությամբ ձեռքբերմանը։

3.

Ինչպե՞ս պարզել ուսում
ն առության արդյունքները ձեռք
են բերվել, թե՞ ոչ - գնահատման ձևեր, որոնք չափում
են ուսանողի կողմից ակնկալվող կրթական վերջնար
դյունքների ձեռքբերման մակարդակը։

Արդյունահեն ծրագրի մշակումը ենթադրում է այս երեք բաղ
կացուցիչ խնդիրների տրամաբանական և համակարգված շաղկա
պումն ու լուծումը։
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ԳԼՈՒԽ I. ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԵՆ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԵՎ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ՄՇԱԿՈՒՄԸ
Կրթական ծրագրի մշա
կումը սկսվում է վերջինիս
նպատակների սահմանումից,
որին հաջորդում է ծրագրի
կրթական վերջնարդյունքնե
րի ձևակերպումը, ապա ընտ
րվում են դասավանդման և
ուսում
ն առության առավել ար
դյունավետ մեթոդներ, որոնք ուսանողներին հնարավորություն կընձե
ռեն հաջողությամբ ձեռք բերելու ծրագրի ակնկալվող կրթական վերջ
նարդյունքները։ Հաջորդ քայլը գնահատման այն ձևերի որոշումն է,
որոնք հնարավորություն կտան ուսանողներին լավագույնս դրսևորե
լու կամ ցուցաբերելու ձեռք բերած կրթական վերջնարդյունքները, իսկ
դասախոսներին՝ համարժեք կերպով չափելու դրանք։
Հետևաբար, արդյունահեն կրթական ծրագիր կազմել ու տե
սանկյունից կարևոր նշանակություն ունի ծրագրի հետևյալ երեք
հանգուցային տարրերի փոխհամաձայնեցվածությունը.
1.

ծրագրի նպատակ և ակնկալվող կրթական վերջնար
դյունքներ,

2.

դասավանդման և ուսում
ն առության մեթոդներ, որոնք
նպատակաուղղված են ուսանողի կողմից այդ կրթա
կան վերջնարդյունքները հաջողությամբ ձեռք բերելուն,

3.

գնահատում, որը չափում է ուսանողի կողմից այդ վերջ
նարդյունքների ձեռքբերման որակական և քանակա
կան մակարդակը։
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Ծրագրի մշակման գործընթացում այս երեք տարրերը պետք
է դիտարկել համատեղ. ընտրված դասավանդման և ուսում
ն առու
թյան մեթոդները պետք է փոխկապակցված լինեն ծրագրի կրթա
կան վերջնարդյունքների հետ և ընտրվեն այնպես, որ առավելա
գույնս օժանդակեն ուսանողի կողմից դրանց ձեռքբերմանը։ Միա
ժամանակ, յուրաքանչյուր կրթական վերջնարդյունքի ձեռքբերումը
պետք է գնահատվի այնպիսի մեթոդներով ու ձևերով, որոնք ուսա
նողին հնարավորություն կտան լավագույնս դրսևորելու (ցուցաբե
րելու) դրանց տիրապետման մակարդակը։
1. Որակավորման
նկարագրիչներ
(որակավորումների
ազգային հենք)

10. Ծրագրի գնահա
տում ու բարելավում
հետադարձ և առա
ջանցիկ կապերի
միջոցով

8. Դասավանդման
և ուսումնառության
մեթոդների
ընտրություն
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Առաջանցիկ
կապ

Հետադարձ
կապ

9. Ծրագրի
իրականացում

Նկար 1.

2. Ծրագրի պրոֆիլի
(նպատակների և
խնդիրների) սահմանում

3. Ծրագրի սոցիալական
կարիքի բացահայտում,
ակադեմիական
հիմնավորում

12. Հասարակություն,
գործատուներ,
մասնագիտական
հանրություն

4. Անհրաժեշտ
ռեսուրսների
բացահայտում

11. Ուսանողներ,
շրջանավարտներ,
դասախոսներ

5. Ծրագրի
նախագծում. կրթական
վերջնարդյունքների սահ
մանում կոմպետենցիաների
տերմիններով

7. Գնահատման
ձևերի և չափանիշների
ընտրություն

6. Ուսումնական
պլանի կառուցում.
բովանդակություն և
կառուցվածք

Կրթական ծրագրի նախագծման, մշակման, իրա
կանացման և որակի շարունակական բարելավման
գործընթացների շրջափուլերը

Ծրագրի նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները որոշելիս
հարկավոր է նախ և առաջ կատարել ծրագրի սոցիալական կարի
քի բացահայտում (ուսանողներ, գործատուներ և այլն) և հաշվի առ
նել տվյալ մասնագիտական (առարկայական) ոլորտի ծրագրային
չափորոշիչների կամ կողմ
ն որոշիչների, բարձրագույն կրթության
որակավորում
ն երի եվրոպական, ազգային կամ ոլորտային շրջա
նակների, ինչպես նաև համապատասխան մասնագիտական կազ
մակերպությունների (ընկերակցություններ, միություններ և այլն),
գործատուների և բարձրագույն կրթության ոլորտը կարգավորող
իրավասու մարմինների (օրինակ՝ Կրթության և գիտության նախա
րարություն, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազ
գային կենտրոն և այլն) պահանջները (տե՛ս նկար 1)։
Կրթական ծրագիրը պետք է նախ և առաջ շրջանավարտ
ներին պատրաստի հաջող աշխատանքային կարիերայի և ուսու
մը հաջորդ կրթական մակարդակում շարունակելու համար։ Այդ
նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ է, որ պարզորոշ
ներկայացվի ծրագրի կապը աշխատաշուկայի, մասնագիտական
կառույցների և հնարավոր գործատուների հետ, ապահովվի գոր
ծատուների ներգրավումը ուսում
ն ական ծրագրի կրթական վերջ
նարդյունքների մշակման գործընթացում, բացահայտվեն արտադ
րական պրակտիկայի հնարավորությունները, կարևորվի շրջանա
վարտի ապագա աշխատանքին անմիջականորեն առնչվող մաս
նագիտական կարողությունների ուսուցումը, հստակեցվեն դասա
վանդող կազմի անհրաժեշտ մասնագիտական և մանկավարժա
կան կարողությունները և այլն։
Կրթական ծրագիրը պետք է համապատասխանի նաև ար
տաքին (միջազգային, եվրոպական, տեղական) և ներքին (բուհա
կան, ֆակուլտետային) ծրագրային չափորոշիչներին և/կամ կողմ
նորոշիչներին, արդյունքների և բովանդակության առումով հա
մահունչ լինի այլ բուհերի (հատկապես միջազգային) նմանատիպ
կրթական ծրագրերին, որպեսզի նաև նպաստի ծրագրի միջազ
գայնացմանը և ուսանողների շարժունությանը:
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1.1. Արդյունահեն կրթական ծրագրի
նախագծման և մշակման
սկզբունքները
Յուրաքանչյուր կրթական ծրա
գրի մշակման հիմքում պետք է դրվի
ծրագրի (որակավորման) պրոֆիլը։
Որակավորման պրոֆիլը աշխատա
շուկայում շրջանավարտի ապագա
զբաղվածության ընդհանուր նկարա
գիրն է, որն արտահայտում է հասա
րակության ներկայիս պահանջմունք
ները։ Գործնականում հասարակու
թյան պահանջմունքները հիմնակա
նում արտահայտում են ինչպես ուսա
նողներն ու ակադեմիական հանրու
թյունը, այնպես էլ արտաքին շահագրգիռ կողմեր
 ը՝ գործատուները,
շրջանավարտները և մասնագիտական հանրությունը։ Այս խմբերից
յուրաքանչյուրը որոշակի դեր ունի կրթական ծրագրի իրականաց
ման արդյունքում ձևավորվող ընդհանրական և բուն մասնագիտա
կան կոմպետենցիաների (կրթական վերջնարդյունքների) կազմի
որոշման գործընթացում։
Ծրագրի պրոֆիլը սահմանում է վերջինիս նպատակներն ու
խնդիրները, որոնք առավել հստակ կարելի է ձևակերպել ակնկալ
վող կրթական վերջնարդյունքների տեսքով։ Ծրագրի պրոֆիլի
հետ առնչվում են նաև ուսում
նական պլանի կառուցվածքը և բո
վանդակությունը, դասավանդման, ուսում
ն առության և գնահատ
ման ձևերն ու մեթոդները։ Կրթական ծրագրի պրոֆիլը ներկայաց
նելու համար անհրաժեշտ են հետևյալ բնութագրերը.
1.
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կրթական ծրագրի և շնորհվող որակավորման պաշտո
նական անվանում
ն երը,

2.

ծրագրի տևողությունը տարիներով և ECTS կրեդիտնե
րով,

3.

որակավորման մակարդակը որակավորում
ն երի ազ
գային և եվրոպական շրջանակներում,

4.

ծրագրի նպատակը,

5.

ծրագրի կարևորագույն բնութագրերը (առարկայական
ոլորտը, ընդհանուր կամ հատուկ ուղղվածությունը,
առանձնահատկությունները և այլն),

6.

շրջանավարտների զբաղվածության և հետագա ուսում
նառության հնարավորությունները,

7.

ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները (ընդհանրա
կան/փոխանցելի կամ բուն մասնագիտական):

Կրթական ծրագրի նախագծումը պետք է ուղեկցվի ուսում
ն առու
թյան յուրաքանչյուր շրջափուլի (բակալավր/մագիստրոս) նպատակնե
րի և կրթական վերջնարդյունքների նկարագրությամբ, ինչպես նաև
ECTS կրեդիտներով արտահայտված ուսում
ն ական բեռնվածության
որոշմամբ։
Կրթական ծրագիրը մի յուրահատուկ «շերտավոր կարկան
դակ» է, որտեղ յուրաքանչյուր «շերտ» և ամեն մի «կտոր» ամուր
փոխկապակցված է մեկը մյուսի հետ թե՛ ուղղահայաց, թե՛ հո
րիզոնական կերպով (տե՛ս նկար 2)։ Սա նշանակում է, որ առան
ձին դասընթացի կամ մոդուլի ուսում
ն ասիրման ընթացքում ձեռք
բերված արդյունքները նպաստում են ծրագրի ընդհանուր վերջ
նարդյունքների ձեռքբերմանը՝ սերտ կապի մեջ լինելով ծրագրի
այլ ուսում
ն ական միավորների կրթական վերջնարդյունքների
հետ։ Հետևաբար, կրթական ծրագիրը ոչ թե պատահականորեն
ընտրված դասընթացների հավաքակազմ է, այլ փոխկապակցված
մի կուռ համալիր, որի նախագծման համար պահանջվում է միաս
նական մոտեցում։ Սա վերաբերում է ոչ միայն ծրագրի միջուկը
կազմող (պրոֆիլային) դասընթացներին և մոդուլներին, այլ նաև`
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ոչ հիմ
ն ական (ոչ պրոֆիլային) և կամընտրական դասընթացներին,
որոնք պետք է նպաստեն ինչպես ծրագրի ընդհանրական, այնպես
էլ բուն մասնագիտական վերջնարդյունքների ձևավորմանը։

Կիս. 4
60 ECTS
կրեդիտ

Կիս. 3
Կիս. 2

60 ECTS
կրեդիտ

Կիս. 1

Միավոր դասընթաց / կրթական մոդուլ

Նկար 2.

Կրթական ծրագրի միավորների փոխկապակցվա
ծությունը

Կրթական ծրագրիը պետք է համապատասխանի արտաքին
(միջազգային, եվրոպական, տեղական) և ներքին (բուհական, ֆա
կուլտետային) ծրագրային չափորոշիչների և/կամ կողմ
ն որոշիչնե
րի պահանջներին, բովանդակային առումով համահունչ լինի նմա
նատիպ մասնագիտությունների այլ ճանաչված կրթական ծրագրե
րին, որպեսզի նպաստի նաև ուսանողների շարժունությանը և ծրա
գրի միջազգայնացմանը: Կրթական ծրագրերի մշակման համար
որպես արտաքին կողմնորոշիչներ կարող են ծառայել հետևյալ
աղբյուրները.
–
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ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին օրենքի պահանջները,

–

բարձրագույն կրթության պետական կրթական չափո
րոշիչները,

–

Հարատև (ցկյանս) ուսում
ն առության որակավորում
ն ե
րի եվրոպական շրջանակը,

–

Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի (ԵԲԿՏ)
որակավորում
ն երի շրջանակը (Դուբլինյան բնութագրիչ
ները)

–

ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորում
ն երի ազ
գային շրջանակը,

–

ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորում
ն երի ոլոր
տային (սեկտորիալ) շրջանակները (եթե առկա են
տվյալ ոլորտում),

–

համապատասխան մասնագիտական կազմակերպու
թյունների, կառույցների, ընկերակցությունների, միու
թյունների, օրենսդիր և ոլորտը կարգավորող մարմիննե
րի պահանջները և ցուցում
ն երը (եթե այդպիսիք կան),

–

վերազգային մակարդակում սահմանված առարկայա
կան կողմ
ն որոշիչները (ինչպես, օրինակ, տարբեր առար
կայական ոլորտների համար սահմանված բրիտանա
կան ծրագրային հենանիշները/բենչմարկները, ճարտա
րագիտական մասնագիտությունների ծրագրային հավա
տարմագրման ամերիկյան չափորոշիչները և այլն),

–

ՀՀ-ում մասնագիտության կրթական ծրագրերի հավա
տարմագրման չափանիշները և չափորոշիչները,

–

արտասահմանյան առաջավոր համալսարանների հա
մանման կրթական ծրագրերը և առնչվող այլ փաս
տաթղթեր։
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Կրթական ծրագրերի մշակման համար որպես ներքին կողմ
նորոշիչներ կարող են ծառայել.
–

բուհի կրթական ծրագրերին և դրանց իրականացմանն
առնչվող չափորոշիչ փաստաթղթերը և կարգերը,

–

բուհի զարգացման ռազմավարական ծրագրի համա
պատասխան դրույթները,

–

կոնկրետ կրթական ծրագրին առնչվող պաշտոնական
այլ փաստաթղթեր։

Արդյունահեն կրթական ծրագրերի նախագծման, մշակման,
իրականացման և որակի շարունակական բարելավման համար
անհրաժեշտ է (տե՛ս նկար 1).
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1.

Տվ յալ կրթական մակարդակի (բակալավր/մագիստրոս)
և մասնագիտական ոլորտի համար որակավորում
ն ե
րի եվրոպական, ազգային և ոլորտային (սեկտորիալ)
շրջանակների պահանջների (նկարագրիչների) ուսում
նասիրում:

2.

Ծրագրի պրոֆիլի (մասնագիտական ուղղվածության)
նկարագրություն (առաքելություն, նպատակներ, խնդիր
ներ, առանձնահատկություններ):

3.

Ծրագրի սոցիալական կարիքի/պահանջարկվածության
բացահայտում բոլոր շահակիցների մասնակցությամբ
(աշխատաշուկայի ներկայացուցիչներ, ոլորտը կարգա
վորող մարմիններ, ուսանողներ, դիմորդներ, ծնողներ և
այլն):

4.

Ծրագրի ակադեմիական հիմ
ն ավորում տվյալ ոլորտի
մասնագիտական և գիտակրթական (այդ թվում՝ միջազ
գային) հանրության հետ խորհրդատվական գործընթա
ցի իրականացման միջոցով:

5.

Ծրագրի շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնա
րավորությունների բացահայտում, սահմանում և նկա
րագրություն:

6.

Անհրաժեշտ ռեսուրսների բացահայտում (դասախո
սական և օժանդակ կազմեր, ենթակառուցվածքներ,
ուսում
ն առության ռեսուրսներ, օժանդակ ծառայություն
ներ և այլն):

7.

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների կազմի որոշում
(բուն մասնագիտական և ընդհանրական)՝ որակավո
րում
ն երի եվրոպական, ազգային և ոլորտային շրջա
նակներին համահունչ:

8.

Ծրագրի կառուցվածքի և բովանդակության ձևավորում
(ուսում
ն ական պլան, դասընթացներ/մոդուլներ, կրեդիտ
ներ և այլն)՝ ըստ սահմանված կրթական վերջնարդյունք
ների:

9.

Ուսանողի կողմից ծրագրի ակնկալվող կրթական վերջ
նարդյունքների ձեռքբերումը չափելու (գնահատելու)
ձևերի և չափանիշների մշակում:

10.

Ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքներին համապա
տասխան՝ դասավանդման և ուսում
ն առության մեթոդ
ների ընտրություն:

11.

Ծրագրի մշակման և իրականացման որակի գնահատ
ման, ապահովման ու շարունակական բարելավման
համակարգի ներդրում՝ հետադարձ և առաջանցիկ կա
պի մեխանիզմ
ն երի կիրառմամբ:

Ս
 ույն ձեռնարկում ավելի մանրամասն կներկայացվեն կրթա
կան ծրագրի մշակման և իրականացման համար անհրաժեշտ վե
րոնշյալ 2-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ քայլերը:
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1.2. Կրթական ծրագրի նպատակների
սահմանումը
Կրթական ծրագրի նպա
տակները լայն և ընդհան
րական ձևակերպում
ն եր են
ուսուցման և դասավանդման
մտադրությունների վերաբեր
յալ: Դրանք սովորաբար ընդ
հանուր գծերով մատնանշում
են, թե ինչ է դասավանդվե
լու ծրագրի շրջանակներում:
Նպատակները սովորաբար
կարևորվում և ձևակերպվում
են դասախոսի տեսանկյու
նից՝ մատնանշելով ծրագրի ամենակարևոր դրույթները, ընդհանուր
ուղղվածությունը և բնութագրական առանձնահատկությունները:
Բ
 ոլոր կրթական ծրագրերը պետք է ունենան հստակ սահ
մանված նպատակներ՝ ձևակերպված հակիրճ և շարադրված
ուսանողին հասկանալի լեզվով: Դրանք ընդհանուր գծերով նկա
րագրում են այն մասնագիտական որակները, որոնք ձեռք են բե
րում ծրագիրն ավարտող ուսանողները:
Ս
 ովորաբար, 2-4 նպատակների թվարկումը միանգամայն
բավարար է կրթական ծրագրի ընդհանուր դրույթները և բնու
թագրական առանձնահատկությունները ներկայացնելու համար։
Ցանկալի է նպատակների ձևակերպումը սկսել հետևյալ ելակե
տային դրույթով՝ «Ծրագրի նպատակն է... », ինչին հաջորդում է
կոնկրետ նպատակների թվարկումը՝ առանձին կետերով: Նպա
տակների ձևակերպումը կարելի է սկսել հետևյալ բայերով՝ զար
գացնել, ապահովել, օժանդակել, տեղեկացնել, ծանոթացնել, ձևա
վորել, օժտել, պատրաստել, նախապատրաստել, տրամադրել,
խթանել, աջակցել և այլն:
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Օրինակներ
Ստորև ներկայացվում են բակալավրի և մագիստրոսի կրթա
կան ծրագրերի նպատակների սահմանման (ձևակերպման) մի քա
նի օրինակներ:

Օ
 րինակ 1. «Բիզնես տեղեկատվության կառավարում» բակալավրի
ծրագիր
Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել.
1. Տեղեկատվության կառավարման համակարգերի մշակ
ման հիմ
ն ախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմա
ցություն:
2. Տեղեկատվության կառավարման համակարգերի ընտրու
թյան, մշակման, կառավարման և օգտագործման համար
անհրաժեշտ գործնական մասնագիտական կարողություն
ներ (օր.` տվյալների բազաների նախագծում, արհեստա
կան բանականության մեթոդների կիրառում, մոդելավո
րում և ծրագրավորում):
3. Վերլուծական, գնահատման, մոդելավորման և այլ կա
րևոր կարողություններ, որոնք կարող են օգտագործվել
շրջանավարտի մասնագիտական կարիեր
 այի ընթացքում՝
տեղեկատվության կառավարման համակարգերի մշակ
ման և օգտագործման ժամանակ:
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Օրինակ 2. «Հոգեբանություն» բակալավրի ծրագիր
Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
1. Ուսանողներին տրամադրել հոգեբանության ոլորտի հիմ
նարար գիտելիք՝ ապագա մասնագիտական գործունեու
թյանը համապատասխան, նրանց ծանոթացնել հոգեբա
նության տեսական և մեթոդաբանական մոտեցում
ն երին:
2. Խթանել ուսանողների մեջ քննադատական մտածողու
թյունը, տեսությունը և պրակտիկան համադրելու և գնա
հատելու ունակությունը:
3. Օժտել ուսանողներին արդյունավետ կերպով գրավոր և
բանավոր հաղորդակցվելու կարողություններով:
4. Խրախուսել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը և
պրակտիկ փորձի վրա հիմնված ուսում
ն առությունը:
Օրինակ 3. «Իրավագիտություն և գործարարություն» բակալավրի
ծրագիր
Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
1. Ուսանողներին տրամադրել խոր և համակողմանի գիտե
լիք ՀՀ և Եվրոպական միության իրավունքի հիմ
ն արար
սկզբունքների վերաբերյալ, ներառյալ գործարարության
ոլորտին առնչվող իրավական խնդիրները (աշխատան
քային օրենսդրություն, բիզնեսի կազմակերպման օրենս
դրություն և այլն):
2. Ուսանողներին ծանոթացնել բիզնեսի վարման կարևորա
գույն դիսցիպլիններին և գործառույթներին:
3. Ուսանողներին ներկայացնել ինչպես կառավարման առաջ
նորդության, այնպես էլ բիզնեսի և հասարակության էթի
կական հիմ
ն ախնդիրները:
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Օրինակ 4. «Լրագրություն և մեդիա հաղորդակցություն»
բակալավրի ծրագիր
Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
1. Օժանդակել ուսանողներին՝ զարգացնելու ժամանակակից
լրագրության և մեդիա հաղորդակցության ոլորտում իրենց
տեսական գիտելիքները և գործնական հմտությունները:
2. Զարգացնել ուսանողների աշխատանքային գործունակու
թյունը՝ իրենց ուսում
ն առության ոլորտին և մակարդակին
համապատասխան, օգնել նրանց՝ կիրառելու մասնագի
տական կարողությունները արդի հասարակության հա
ղորդակցման տարբեր ոլորտներում:
Օրինակ 5. «Ֆինանսներ և բանկային գործ» մագիստրոսի ծրագիր
Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
1. Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողու
թյունները՝ տրամադրելով խորացված ուսուցում բանկային
գործի և ֆինանսների բնագավառում, տալ խոր տեսա
կան հենք՝ տեղական և միջազգային բանկային գործի,
ֆինանսների և տնտեսագիտության ժամանակակից հիմ
նախնդիրները հասկանալու, մեկնաբանելու և վերլուծելու
համար:
2. Զարգացնել ուսանողների հմտությունները՝ առաջավոր
թվային մեթոդները բանկային գործի և ֆինանսների կա
ռավարման պրակտիկայում կիրառելու համար:
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3. Ուսանողներին ունակ դարձնել փորձարկելու և գնահատե
լու բանկային, ֆինանսական և տնտեսագիտական մոդել
ները՝ օգտագործելով մի շարք հետազոտական մեթոդներ,
տվյալներ և վերլուծության ձևեր:
4. Օժտել ուսանողներին այնպիսի գիտելիքներով և կարողու
թյուններով, որոնք անհրաժեշտ են բանկային ներդրում
ն ե
րի և կորպորատիվ ֆինանսների բնագավառում, ինչպես
նաև ֆինանսական շուկաներում մասնագիտական գործու
նեություն ծավալելու համար:
Օրինակ 6. «Համակարգչային ցանցեր» մագիստրոսի ծրագիր
Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել.
1. Համակարգչային ցանցերի նախագծման և մշակման հետ
կապված իրավական, սոցիալական, էթիկական և մասնա
գիտական հիմ
ն ախնդիրների վերաբերյալ գիտելիք և իմա
ցություն:
2. Ժամանակակից համակարգչային ցանցերի հետազոտա
կան հիմախնդիրների վերաբերյալ մանրամասն գիտելիք
և իմացություն, ինչպես նաև գործնական հմտություններ՝
դրանց նախագծման, մշակման, կիրառության, աշխա
տանքի, անվտանգության և սպասարկման վերաբերյալ:
3. Ժամանակակից հաղորդակցության ցանցերի և դրանց
օժանդակ ծառայությունների նախագծման, մշակման,
իրականացման և անվտանգության ապահովման ընթաց
քում օգտագործվող մոտեցում
ն երի, մեթոդների և համա
կարգերի համեմ
 ատական գնահատման ունակություն:
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4. Վերլուծական և/կամ հաշվարկային մեթոդների օգնությամբ
գնահատել լարային և անլար համակարգչային ցանցերի
արտադրողականությունը, ինչպես նաև կառավարել հա
ղորդակցության ամբողջական նախագծի իրականացումը:
5. Ինքնուրույն հետազոտություն կատարելու համար պա
հանջվող կարողություններ, ինչպես նաև գործնական նա
խագծեր կատարելու օգնությամբ խնդիրներ լուծելու մե
թոդներ:
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Գործնական առաջադրանքներ
Ս
 ահմանել կրթական ծրագրի նպատակները բակալավրի և
մագիստրոսի մեկական ծրագրերի համար: Ծրագրի նպատակնե
րի սահմանումը սկսել հետևյալ ձևակերպումով`
«Ծրագրի նպատակն է ...»,
այնուհետև առանձին կետերով թվարկել կոնկրետ նպատակնե
րը, սկսելով հետևյալ կամ նմանատիպ այլ բայերով՝ զարգացնել,
ապահովել, օժանդակել, օժտել, տեղեկացնել, ծանոթացնել, ձևա
վորել, պատրաստել, նախապատրաստել, տրամադրել, խթանել,
աջակցել և այլն:
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Առաջադրանք – 1.
Սահմանել _________________________________________
մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի նպա
տակները:
Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է

1.

2.

3.

4.
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Առաջադրանք – 2.
Սահմանել _________________________________________
մասնագիտության մագիստրոսի կրթական ծրագրի նպա
տակները:
Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է

1.

2.

3.
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1.3. Դասընթացի նպատակների
սահմանումը
Դասընթացի (ուսում
նական մոդուլի) նպատակ
ները լայն և ընդհանրական
ձևակերպում
ն եր են ուսուց
ման և դասավանդման
մտադրությունների վերա
բերյալ: Դրանք սովորաբար
ընդհանուր գծերով մատ
նանշում են, թե ինչ է ուսու
ցանելու դասախոսը տվյալ դասընթացի շրջանակներում: Նպատակ
ները սովորաբար սահմանվում (ձևակերպվում) են դասախոսի տե
սանկյունից՝ ներկայացնելով դասընթացի ամենակարևոր դրույթները
և առանձնահատկությունները:
Բ
 ոլոր դասընթացները պետք է ունենան հստակ սահման
ված նպատակներ՝ ձևակերպված հակիրճ և շարադրված ուսանո
ղին հասկանալի լեզվով: Դրանք ընդհանուր գծերով նկարագրում
են այն գիտելիքները և կարողությունները, որոնք ձեռք են բերում
դասընթացին մասնակցող ուսանողները:
Ս
 ովորաբար, 1-3 նպատակների թվարկումը միանգամայն
բավարար է դասընթացի ընդհանուր դրույթները և առանձնահատ
կությունները ներկայացնելու համար։ Ցանկալի է նպատակների
ձևակերպումը սկսել հետևյալ ելակետային դրույթով՝ «Դասընթա
ցի նպա
տակն է... », որին հաջորդում է կոնկրետ նպատակների
թվարկումը՝ առանձին կետերով։ Նպատակների սահմանումը կա
րելի է սկսել հետևյալ բայերով՝ զարգացնել, ապահովել, օժանդա
կել, տեղեկացնել, ծանոթացնել, ձևավորել, օժտել, պատրաստել,
նախապատրաստել, տրամադրել, խթանել, աջակցել և այլն:
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Օրինակներ
Ստորև ներկայացվում են դասընթացի (ուսում
ն ական մոդու
լի) նպատակների սահմանման (ձևակերպման) մի շարք օրինակ
ներ:

Օր
 ինակ 1. «Համեմատական քերականություն» դասընթաց.

Դասընթացի նպատակները
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել
հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի ցեղակից լեզուների համե
մատական ուսում
ն ասիրության և նախալեզվի վերականգնման
սկզբունքներին ու մեթոդներին, ցեղակից լեզուների ծագում
ն ա
բանական ընդհանրություններին և օրինաչափ համապատաս
խանություններին, վերականգնված հնդեվրոպական նախալեզ
վի հիմ
ն ական առանձնահատկություններին և այլն։

Օրինակ 2. «Հայ գրական լեզվի պատմություն» դասընթաց.

Դասընթացի նպատակները
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայաց
նել հայ գրական երեք լեզուների` գրաբարի, միջին հայերենի,
երկճյուղ աշխարահաբարի` արևելահայ և արևմտահայ, զար
գացման ընդհանուր ուղղությունը և փոփոխությունների տրա
մաբանությունը ժամանակակից հետազոտական մեթոդների
միջոցով:
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Օրինակ 3. «Մերձավոր Արևելքի երկրների պետական կարգը»
դասընթաց.

Դասընթացի նպատակները
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նո
րագույն շրջանում Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների պե
տական կառավարման համակարգերի առանձնահատկություն
ներին, այդ երկրների սահմանադրություններին, նրանցում տեղ
գտած փոփոխություններին։
Օրինակ 4. «Լեզվաբանության հիմունքներ» դասընթաց.

Դասընթացի նպատակները
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզ
վի էության, գործառության ու զարգացման հիմ
ն ական օրինա
չափությունները, աշխարհի լեզուների հնչյունական, բառային,
ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի ընդհանուր
առանձնահատկությունները, լեզուների դասակարգման հիմ
ն ա
կան սկզբունքները, աշխարհի լեզուներն ու նրանց բաշխումն ըստ
լեզվաընտանիքների և ըստ կառուցվածքային տիպերի։
Օրինակ 5. «Գերմաներեն լեզու -1» ուսում
ն ական մոդուլ.

Դասընթացի նպատակները
Այս ուսում
ն ական մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ
ելակետային գիտելիքներ գերմաներենի հնչյունական, բառային
և քերականական համակարգի մասին` այդպիսով ստեղծելով
անհրաժեշտ հիմք լեզվի ուսում
ն ասիրության հետագա փուլերի
համար: Առանձին ուշադրություն է հատկացվում գերմաներենի
արտասանական նորմեր
 ին, բառակազմական կաղապարներին
և շարահյուսական կառույցների ձևավորմանը:
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Օ
 ր
 ինակ 6. «Եվրոպական քաղաքացիական հասարակություն» դաս
ընթաց.

Դասընթացի նպատակները
Դասընթացի նպատակն է ուսում
ն ասիրել Եվրոպական
քաղաքացիական հասարակության տեսական և կիրառական
նշանակություն ունեցող հիմ
ն ահարցերի համեմատական վեր
լուծությունները, ինչպես նաև ԵՄ անդամ երկրներում քաղաքա
ցիական հասարակության համակարգի կայացման օրինաչա
փությունները:
Օրինակ 7. «Միկրոտնտեսագիտություն» դասընթաց.

Դասընթացի նպատակները
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել խո
րացված և մաթեմատիկորեն հիմ
ն ավորված գիտելիքներ միկ
րոտնտեսագիտական հասկացությունների և օրինաչափություն
ների վերաբերյալ, ինչպես նաև սովորեցնել մաթեմատիկական
մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել սպառողների և
ձեռնարկությունների վարքը, հավասարակշռության և օպտիմու
մի ձևավորման խնդիրները` շուկայական տարբեր մոդելների
շրջանակներում:
Օրինակ 8. «Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմունքներ» դասընթաց.

Դասընթացի նպատակները
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել
ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնա
գավառներում լայնորեն տարածված ոչ գծայնությունների նկա
րագրական մեթոդների հետ, ինչպես նաև պատկերացում ձևա
վորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինաց
ված քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն:
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Օրինակ 9. «Էկոլոգիական մենեջմենթ» դասընթաց.

Դասընթացի նպատակները
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել
էկոլոգիական կառավարման տեսական հիմ
ն ահարցերին, ձեռ
նարկություններում էկոլոգիական մենեջմենթի համակարգի
մշակման և ներդրման գործընթացներում առկա խնդիրներին,
դրանց լուծման մեխանիզմ
ն երին, ինչպես նաև այս ոլորտի մի
ջազգային ISO ստանդարտների մշակման և տեղայնացման
առանձնահատկություններին:
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Գործնական առաջադրանքներ
Ս
 ահմանել բակալավրի և մագիստրոսի մեկական կրթա
կան ծրագրերի բաղկացուցիչ դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի)
նպատակները: Դասընթացի նպատակների սահմանումը սկսել
հետևյալ ձևակերպումով`
«Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի նպատակն է ...»,
այնուհետև առանձին կետերով թվարկել կոնկրետ նպատակները,
օգտագործելով հետևյալ կամ նմանատիպ այլ բայեր՝ զարգացնել,
ապահովել, օժանդակել, օժտել, տեղեկացնել, ծանոթացնել, ձևա
վորել, պատրաստել, նախապատրաստել, տրամադրել, խթանել,
աջակցել և այլն:
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Առաջադրանք – 3.
Սահմանել _____________________________________________
բակալավրի կրթական ծրագրի դասընթացի նպատակ
ները:
Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի նպատակները.
Դասընթացի նպատակն է

1.

2.

3.
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Ա
 ռաջադրանք – 4.
Սահմանել _____________________________________________
մագիստրոսի կրթական ծրագրի դասընթացի նպատակ
ները:
Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի նպատակները.
Դասընթացի նպատակն է

1.

2.

3.
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1.4. Դասընթացի կրթական
վերջնարդյունքների ձևակերպումը

Գոյություն ունեն դասըն
թացի կամ այլ ուսում
ն ական մո
դուլի մշակման և իրականաց
ման (մատուցման) երկու տար
բեր մոտեցումներ, ո
րոնք նկա
րագրված են ստորև:

1. Առաջինը ավանդական կամ դասախոսակենտրոն մոտե
ցումն է, որը բնութագրվում է հետևյալ գործոններով.
–

սկսվում է դասընթացի բովանդակության նկարագրու
թյամբ,

–

նկարագրվում է, թե ինչ է ուսուցանելու (ինչ է մատուցե
լու) դասախոսը դասի ընթացքում,

–

ինչպես են ուսանողները յուրացնելու մատուցված նյու
թը (բովանդակությունը),

–

դասընթացի նկարագրությունը սահմանափակվում է
միայն բովանդակության շարադրումով,

–

հստակ չէ, թե ինչ պետք է գիտենա և կարողանա անել
ուսանողը դասընթացի ավարտին:

2. Երկրորդը կոչվում է ուսանողակենտրոն կամ արդյունահեն
մոտեցում, որը բնութագրվում է հետևյալ գործոններով.
–

սահմանում է դասընթացի ակնկալվող կրթական վերջ
նարդյունքները, որոնք կարելի է չափել,

35

–

գործընթացում հատկապես կարևորվում է, թե ինչ են
գիտենալու և կարողանալու անել ուսանողները դասըն
թացի ուսում
ն ասիրման արդյունքում,

–

սահմանում է, թե ինչ է անելու ուսանողը (ինչպես է սո
վորելու) ակնկալվող վերջնարդյունքները ձեռք բերելու
համար,

–

դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները դրսևորե
լի (ցուցաբերելի) են, ինչը թույլ է տալիս հիմ
ն ավորված
գնահատում կատարել:

Դասախոսակենտրոն
ուսուցում

Շ
 եշտադրվում է դասավան
դումը, այսինքն, ինչ է անում
դասախոսը դասի ընթացքում:
Ուսանողի գիտելիքները նկա
րագրող բայեր՝ գիտենալ,
հասկանալ, ծանոթ լինել, տի
րապետել և այլն:

Ուսանողակենտրոն
ուսուցում

Շ
 եշտադրվում են վերջնարդ
յունքները, այսինքն, թե ինչ
ենք ակնկալում ուսանողից
դասընթացի ավարտին: Ուսա
նողի գիտելիքները նկարա
գրող բայեր՝ որոշել, թվարկել,
վերարտադրել, վերլուծել, հաշ
վարկել, նախագծել և այլն:

Այստեղ կարևորագույն հարցը ոչ թե այն է, թե ինչ պետք է
ուսուցանվի դասընթացը հաջողությամբ ավարտելու համար, այլ
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այն, թե ինչ է գիտենալու և կարողանալու անել ուսանողը դաս
ընթացի ավարտին, այսինքն՝ ինչ կրթական վերջնարդյունքներ է
ձեռք բերելու:
Իսկ ինչ է կրթական վերջնարդյունքը: Կան բազմա
թիվ սահմանումներ, որոնցից մի քանիսը ներկայացված
են ստորև.
− Կրթական վերջնարդյունքները հստակ սահմանումներ են,
թե ինչ պետք է իմանա և կարողանա անել ուսանողը ուսում
նառության արդյունքում:
− Կրթական վերջնարդյունքները սահմանում են, թե ինչ է
ակնկալ
վում, որ ուսանողը կկարողանա անել ուսումնա
ռության արդյունքում:
− Կրթական վերջնարդյունքները հստակ ձևակերպումներ
են, թե ինչ ենք մենք ուզում, որ մեր ուսանողներն իմանան,
հասկանան կամ կարողանան անել դասընթացի ավարտին:
− Կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպումներ են, որոնք
սահմանում են, թե ինչ կիմանան կամ կկարողանան անել
սովորողներն ուսումնառության արդյունքում: Դրանք սովո
րաբար արտահայտվում են որպես գիտելիք, կարողություն
ներ կամ հմտություններ:
− Կրթական վերջնարդյունքները հստակ նկարագրություններ
են, թե ինչ պետք է իմանա, հասկանա և ունակ լինի անել
ուսանողն ուսումնառության արդյունքում:
− Կրթական վերջնարդյունքը ձևակերպում է, թե ինչ է
ակնկալ
վում, որ սովորողը գիտենա, հասկանա և կա
րո
ղանա անել ուսումնառության շրջանի ավարտին, և ինչպես
է այդ արդյունքը դրսևորվելու:
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Ն
 երկայացված սահմանում
ն երում կարևորվում են կրթական
վերջնարդյունքների հետևյալ բնութագրերը.
1. Կրթական վերջնարդյունքներն առավել կարևորում են ուսա
նողի կրթական ձեռքբերում
ն երը, քան դասախոսի դասա
վանդումը:
2. Կրթական վերջնարդյունքները շեշտադրում են, թե՛ հատ
կապես ինչ կարող է դրսևորել կամ ցուցաբերել ուսանողն
ուսում
ն առության արդյունքում:
Ներկայումս կրթական վերջնարդյունքների ամե
նատարածված և եվրոպական շրջանակներում պաշտո
նապես ընդունված ձևակերպումը հետևյալն է.
Դասընթացի կամ ուսումնական ծրագրի ավար
տին սովորողից ակնկալվող գիտելիքի, կարողու
թյունների և հմտությունների սահմանված ձևաչա
փի նկարագրություն, որը ցույց է տալիս, թե ուսում
նառության ավարտին հատկապես ի՛նչ պետք է գիտե
նա, հասկանա և կարողանա անել սովորողը։
Կրթական վերջնարդյունքները կարող են վերաբերել
ընթացին (ուսումնական
ինչպես առանձին վերցրած դաս
մոդուլին), այնպես էլ ամբողջ ծրագրին։
Կրթական վերջնարդյունքների վերաբերյալ սահմա
նումից տեսնում ենք, որ առավել կարևորվում է սովորողը,
քան դասախոսը, ասինքն՝ շեշտադրվում է սովորողի
գիտելիքը և ինչ-որ բան անելու կարողությունը:
Դ
 ասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) կրթական վերջնար
դյունքները ուսանողին հնարավորություն են տալիս տեղեկա
նալու, թե նա ինչ պետք է իմանա, հասկանա և կարողանա անել
դասընթացի ավարտին և, միևնույն ժամանակ, մատնանշում են,
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թե հատկապես ինչպես է նա գնահատվելու: Կրթական վերջնար
դյունքները նկարագրում են, թե ի՛նչ պետք է կարողանա անել
ուսանողը դասընթացի հաջող ավարտին՝ իր գիտելիքը և իմացու
թյունը, կարողությունները և հմտությունները դրսևորելու համար։
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպվում են այն
պես, որ պարզորոշ ցույց տան, թե ուսանողը հատկապես ինչպե՛ս
է դրսևորելու իր իմանալը, հասկանալը և կարողանալը։ Դրանք
շարադրվում են այնպես, որ հասկանալի լինեն ուսանողներին, իսկ
ուսանողների կողմից դրանց ձեռքբերումը հնարավոր լինի արժա
նահավատորեն գնահատել։ Կրթական վերջնարդյունքները պետք
է լինեն իրատեսական և չափելի։
Կրթական վերջնարդյունքները պարզապես դասախոսի ցան
կությունների թվարկում չեն: Դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի)
կրթական վերջնարդյունքները միտված են ուսում
ն առության, այլ
ոչ թե դասավանդման ընթացքին, ուստի դրանք սահմանում են
ոչ թե այն, թե ի՛նչ կարող է մատուցել դասախոսը, այլ այն, թե ինչ
պետք է սովորի ուսանողը։ Այդ վերջնարդյունքները պլանավորե
լիս և ձևակերպելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ դրանք պետք
է լինեն գնահատելի։ Հարկավոր է ուշադրություն դարձնել նաև այն
հանգամանքին, թե դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) կրթական
վերջնարդյունքներն ինչպե՛ս են ինտեգրված ամբողջական ծրագրի
վերջնարդյունքներին։
Այսպիսով, պարզ է դառնում, որ դասընթացի (կամ կրթական
ծրագրի) վերջնարդյունքները սկզբունքորեն տարբերվում են նպա
տակներից: Դասընթացի նպատակը լայն և ընդհանրական ձևա
կերպում է դասավանդման մտադրությունների մասին և ցույց է տա
լիս, թե ինչ է պատրաստվում սովորեցնել դասախոսը դասընթացի
(կամ ծրագրի) շրջանակներում: Դրանք սովորաբար ձևակերպվում
են դասախոսի տեսանկյունից: Իսկ կրթական վերջնարդյունքները
հստակ կերպով սահմանում են, թե ինչ է սովորելու ուսանողը դաս
ընթացի (կամ ծրագրի) շրջանակներում և շարադրվում են ուսանո
ղի տեսանկյունից:
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Կրթական վերջնարդյունքները տարբերվում են նաև կոմ
պետենցիաներից: Կոմպետենցիան սովորողի գիտելիքի, կարո
ղությունների և հմտությունների կամայական դրսևորումն է, իսկ
կրթական վերջնարդյունքն ակնկալվող կոմպետենցիայի սահման
ված ձևաչափի նկարագրությունն է, որը հնարավորություն է տալիս
չափել դրանց ձեռքբերման/դրսևորման մակարդակը: Կոմպետեն
ցիաները գրվում են շատ ընդհանրական ձևով.
Օրինակ.
− օտար լեզվով հաղորդակցվելու հմտություն,
− որոշում
ն եր կայացնելու ունակություն,
− նախագծեր մշակելու և կառավարելու կարողություն,
− տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլու
ծելու ունակություն
և այլն:
Կրթական վերջնարդյունքների օգտագործումը ի տարբերու
թյուն բովանդակային մոտեցման՝ ունի մի շարք առավելություններ.
− հստակ պատկերացում է տալիս ուսանողների ակնկալվող
կրթական ձեռքբերում
ն երի և դրանց դրսևորման ձևերի մա
սին,
− հնարավորություն է տալիս չափելու ուսում
ն առության արդյունք
ների ձեռքբերման որակը և մակարդակը,
− որպես ընդհանուր «արտարժույթ» ավելի հասկանալի և ըն
կալելի է թե՛ ազգային, և թե՛ միջազգային (հատկապես եվրո
պական) մակարդակներում:
Կրթական վերջնարդյունքների հետ անմիջականորեն կապ
ված են նաև դասընթացի կառուցվածքը և բովանդակությունը, դա
սավանդման ռազմավարությունը և մեթոդները, ուսում
ն առության
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կազմակերպման և գնահատման ձևերն ու չափանիշները, ուսում
նական միջավայրը և ռեսուրսները և այլն: Կրթական վերջնար
դյունքները հիմք են ստեղծում նաև դասընթացի (կամ կրթական
ծրագրի) գնահատման համար:
Իսկ ինչպես գրել կրթական վերջնարդյունքներ և ինչպես
ձևակերպել (շարադրել) դրանք: Այս հարցին պատասխանելու հա
մար նախ անդրադառնանք իմացության ձևերի դասակարգման
Բլումի տաքսոնոմիային:
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Իմացության ձևերի Բլումի տաքսոնոմիան
Բ
 ենիամին Բլում (1913-1999)
Ուսում
ն առության գործընթա
ցում իմացության դրսևոր
 ում
ն երն
ըստ բարդության մակարդակների
առաջին անգամ դասակարգել է
ամեր
 իկացի գիտնական Բենիա
մին Բլու
մը՝ 1956թ-ին: Ի
մա
ցու
թյան ձևերի այդ հիերարխիկ դա
սակարգումն այնուհետև կոչվել է
Բլումի տաքսոնոմիա (տաքսոնո
միա նշանակում է դասակարգում),
որն ունի 6 մակարդակ ըստ աճող
բարդության՝ սկսած փաստերի
պարզ հիշողությունից և վերար
տադրությունից ստորին մակար
դակում, մինչև վերլուծություն և
գնահատում` բարձրագույնում (տե՛ս աղ յուսակ 1): Այսօր Բլումի
տաքսոնոմիան նաև կրթական վերջնարդյունքների դասակարգ
ման և ստորադասման ամեն
 աընդունված ձևերից մեկն է, որտեղ
յուրաքանչյուր մակարդակի կրթական վերջնարդյունքի նկարա
գրման համար առաջարկվում է բայերի որոշակի ցանկ: Այն մի օգ
տակար գործիք է, որը կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպ
ման համար տրամադրում է պատրաստի կառուցվածքներ և հա
մապատասխան բայերի ցանկ: Բլումը բացահայտեց, որ իմանալը
կամ գիտենալը ներառում են 6 հաջորդական մակարդակ (նկար 3)՝
դասավորված որոշակի հիեր
 արխիայով: Նա դիտարկում էր իմա
նալը որպես մի գործընթաց, որտեղ նախորդ արդյունքները հիմք
ենք հանդիսանում իմացության ավելի բարդ մակարդակներ զար
գացնելու համար:
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Բլումի տաքսոնոմիան ստեղծված է իմացական ոլորտի հա
մար («իմանալ» կամ «մտածել») և չի տարածվում այսպես կոչված
զգայական և պսիխոմոտորային ոլորտների վրա:
Ք
 անի որ տաքսոնոմիան առաջարկում է որոշակի բայերի
ցանկ, որոնք բնութագրում են իմացական ոլորտի տարբեր մա
կարդակներում իմացություն դրսևորելու կամ ցուցաբերելու ան
ձի ունակությունը, ուստի այդ բայերի ցանկը կրթական վերջնար
դյունքներ ձևակերպելու և գրելու բանալի կարող է հանդիսանալ:
6. Գնահատում
5. Սինթեզ
4. Վերլուծություն
3. Կիրառություն
2. Իմացություն
1. Գիտելիք
Նկար 3.

Իմացության դրսևորման ձևերի Բլումի տաքսոնո
միան



43

Աղ յուսակ 1. Կրթական վերջնարդյունքների դասակարգ
ման ու ստորադասման Բլումի տաքսոնոմիան և վերջ
նարդյունքների նկարագրման համար առաջարկվող
բայերը

Կարողություններ

Գիտելիք և իմացություն

Մակար
դակ
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Իմացության ձևերը

Համապատասխան բայերը
(ցանկն ամբողջական չէ)

Գիտելիք – որոշակի
փաստերի և տվյալների
հիշողություն և վերար
տադրություն

Արտահայտել, պատմել, նկարա
գրել, ընտրել, ներկայացնել, վե
րարտադրել, ուրվագծել, թվարկել,
անվանել, հիշել, վերհիշել, մտա
պահել, ցույց տալ, գրանցել և այլն

Իմացություն – փաս
տերը և տվյալները
հասկանալու և մեկնա
բանելու ունակություն

Պարզաբանել, մեկնաբանել, որոշել,
սահմանել, ձևակերպել, բացատրել,
հակադրել, քննարկել, ճանաչել,
հիմ
ն ավորել, ընտրել, մատնանշել,
լուսաբանել, դասակարգել և այլն

3

Կիրառություն – առա
ջադրանքի կամ խնդրի
կատարման համա
տեքստում գիտելիքի և
իմացության կիրարկում

Կիրառել, օգտագործել, կիրարկել,
կատարել, գործածել, լուծել, մշակել,
ընտրել, գտնել, կառուցել, հաշվար
կել, գործնականում իրականացնել
և այլն

4

Վերլուծություն – տե
ղեկատվության կամ
փաստերի համեմ
 ա
տում, բաղկացուցիչ
մասերի կամ իմաստնե
րի բաժանում՝ դրանց
իմաստը, նշանակու
թյունը և փոխհարաբե
րությունը հասկանալու
նպատակով

Համեմատել, համադրել, հակադ
րել, բաժանել, տրոհել, տարան
ջատել, տարբերակել, մասնատել,
մասերի բաժանել, տարրալուծել,
ուսում
ն ասիրել, քննել, զննել, քն
նարկել, վերլուծել, մեկնաբանել,
հարաբերել, կապ հաստատել և
այլն

1

2

Մակար
դակ

Կարողություններ

5

6

Իմացության ձևերը

Համապատասխան բայերը
(ցանկն ամբողջական չէ)

Սինթեզ – տեղեկատ
վության կամ փաստերի
նորովի համակցում՝
ցանկալի հատկանիշնե
րով նոր ամբողջություն
ստանալու նպատակով

Նախագծել, մշակել, ստեղծել, կազ
մել, ստանալ, դուրս բերել, սինթե
զել, կառուցել, միավորել, պատրաս
տել, բացահայտել, որոշել, հայտ
նագործել, վերափոխել, համակցել,
միավորել, միացնել, ի մի բերել, ամ
փոփել, համակարգել, վերաձևա
կերպել, ընդհանրացնել և այլն

Գնահատում – առկա
տեղեկատվության կամ
փաստերի հիման վրա
դատողություններ և եզ
րահանգում
ն եր անելը և
արդյունքների արժևո
րումը

Արժևորել, գնահատել, հարաբերել,
համեմատել, համադրել, հակադ
րել, դասակարգել, տարբերակել,
դատել, չափել, հաշվել, ընտրել,
քննադատել, որոշել, եզրահանգել,
հետևություններ անել, ենթադրել,
եզրակացնել և այլն։

Ա
 յժմ դիտարկենք Բլումի տաքսոնոմիայի յուրաքանչյուր մա
կարդակն առանձին - առանձին:
1. Գիտելիք – որոշակի փաս
տերի և տվյալների հիշողություն և
վերարտադրություն: Ուսման, աշխա
տանքի կամ անձնական փորձառու
թյան ընթացքում տեղեկատվության
յուրացման արդյունք, որը փաստե
րի, տվյալների, սկզբունքների և տե
սությունների ամբողջություն է: Բնու
թագրվում է ըստ խորության, ընդ
գրկույթի, բարդության և տեսակի: Գի
տելիքի դրսևորման ձևերից են հիշելը,
մտապահելը, վերարտադրելը և այլն:
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6. Գնահատում
5. Սինթեզ
4. Վերլուծություն
3. Կիրառություն
2. Իմացություն
1. Գիտելիք

 Սովորաբար նկարագրվում
է գործողության/ակտիվ
բայերի գործածությամբ,
ինչպես օրինակ.
 արտահայտել
 պատմել
 նկարագրել
 ընտրել
 ներկայացնել
 վերարտադրել
 ուրվագծել
 թվարկել
 անվանել
 հիշել
 վերհիշել
 մտապահել
 ցույց տալ
 գրանցել և այլն։

Գ
 իտելիքի դրսևորման օրինակներ.
• Թվարկել ռեֆլեքսների տեսակները
….
• Վերարտադրել դասական մեխանի
կայի օրենքները …
• Նկարագրել թոքախտի ախտանիշ
ները …..
• Պատմել հնագույն կելտերի ծագում
նաբանությունը ….
• Ներկայացնել ինժեներական նախա
գծման փուլերը …..
• Կրկնել Բուլ յան հանրահաշվի օրենք
ները և աքսիոմ
 աները …
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2. Իմացություն – առկա գի
տելիքը, փաստերը, տվյալները կամ
ուսումնասիրած
տեղեկատվության
իմաստը հասկանալը և մեկնաբանե
լը: Բնութագրվում է ըստ խորության,
ընդգրկույթի և բարդության: Գիտե
լիքի դրսևորման ձևերից են պարզա
բանելը, բացատրելը, մեկնաբանելը
և այլն:

6. Գնահատում
5. Սինթեզ
4. Վերլուծություն
3. Կիրառություն
2. Իմացություն
1. Գիտելիք

 Սովորաբար նկարագրվում
է գործողության/ակտիվ
բայերի գործածությամբ,
ինչպես օրինակ.
 պարզաբանել
 մեկնաբանել
 որոշել
 սահմանել
 ձևակերպել
 բացատրել
 հակադրել
 քննարկել
 ճանաչել
 հիմ
ն ավորել
 ընտրել
 մատնանշել
 լուսաբանել
 դասակարգել և այլն։
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Իմացության դրսևորման օրինակներ.
• Տարբերակել քաղաքացիական և
քրեակ
 ան օրենքները …
• Սահմանել էլեկտրոնային կոմեր
ցիայի նպատակները և մասնակից
ներին….
• Քննարկել մատերիայի ատոմային
և ալիքային կառուցվածքները …
• Ձևափոխել թվերի համակարգը
տասնորդականից երկուականի և
հակառակը ….
• Բացատրել 1-ին համաշխարհային
պատերազմի սոցիալական, տնտե
սական և քաղաքական ազդեցու
թյունը …
• Դասակարգել ռեակցիաները որ
պես իզոթերմիկ և էնդոթերմիկ.…
• Մեկնաբանել հունական և հռո
մեակ
 ան մշակույթի ազդեցությու
նը արևմտյան քաղաքակրթության
վրա .…
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ԳԻՏԵԼԻՔ

ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Գ
 իտելիքը կարևոր է: Բայց գիտելիքը ոչինչ է առանց
իմացության: Բոլորս գիտենք, որ նույնիսկ ամենամեղմ
զեփյուռը կարող է բավականությամբ լուսավորել ման
կան դեմքը: Բայց երբ դուք բավականաչափ իմացություն
ունեք քամու վերաբերյալ, որպեսզի սանձեք նրա ող ջ
հզորությունը, դուք կարող եք լուսավորել քաղաքներ: Դա
իմացությունն է:
(THE WALL STREET JOURNAL)
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3. Կիրառություն – առաջադ
րանքի կամ խնդրի կատարման հա
մատեքստում գիտելիքի և իմացության
կիրարկում: Կարող է դիտարկվել որ
պես գիտելիքը և իմացությունը որոշա
կի պայմաններում կամ նոր իրադրու
թյուններում կիրարկելու (գործածելու) և
խնդիրներ լուծելու ունակություն։ Բնու
թագրվում է ըստ հմտության և բարդու
թյան: Կիրառության դրսևորման ձևե
րից են օգտագործելը, կատարելը, գոր
ծածելը և այլն:

6. Գնահատում
5. Սինթեզ
4. Վերլուծություն
3. Կիրառություն
2. Իմացություն
1. Գիտելիք
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 Սովորաբար նկարագրվում
է գործողության/ակտիվ
բայերի գործածությամբ,
ինչպես օրինակ.
 կիրառել
 օգտագործել
 կիրարկել
 կատարել
 գործածել
 լուծել
 մշակել
 ընտրել
 գտնել
 կառուցել
 հաշվարկել
 գործնականում իրակա
նացնել և այլն։

Կ
 իրառության օրինակներ.
• Կիրառել գենետիկայի և գենոմի
կայի մեթոդները կենսաբանության
և բժշկության ոլորտներում ….
• Օգտագործել կլինիկական կենսա
քիմիայի ժամանակակից մեթոդնե
րը և աշխատել համապատասխան
սարքավորում
ն երի հետ ….
• Թարգմանել ժամանակակից արա
բերենի կարճ տեքստեր …
• Կատարել տարբեր կարգի քերակա
նական կառուցվածքների երկկող
մանի փոխակերպում
ն եր …
• Գործածել հաղորդակցման առան
ձին ոլորտներին բնորոշ բառապա
շարը, բառեզրերը և քերականական
կազմությունները …..
• Հաշվարկել մեքենամասերի հոգնա
ծային ամրությունը` վերջավոր էլե
մենտների մեթոդի օգնությամբ …
• Գործադրել լեզվական գիտելիքնե
րը և ան
գլե
րեն բա
նա
վոր և գրա
վոր խոսքի հմտությունները հաղոր
դակցման տարբեր ոլորտներում …
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4. Վերլուծություն – տեղեկա
տվության, փաստերի կամ նյութի հա
մեմատում, բաղկացուցիչ մասերի կամ
իմաստային բաղադրիչների տրոհում՝
դրանց նշանակությունը, իմաստը, և/
կամ կառուցվածքային կապերն ու փոխ
հարաբերությունը վեր հանելու և հաս
կանալու նպատակով: Բնութագրվում է
ըստ խորության և ընդգրկույթի: Վերլու
ծության դրսևորման ձևերից են համե
մատելը, ուսում
ն ասիրելը, զննելը և այլն:

6. Գնահատում
5. Սինթեզ
4. Վերլուծություն
3. Կիրառություն
2. Իմացություն
1. Գիտելիք
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 Սովորաբար նկարագրվում
է գործողության/ակտիվ
բայերի գործածությամբ,
ինչպես օրինակ.
 համեմատել
 համադրել
 հակադրել
 բաժանել
 տրոհել
 տարանջատել
 տարբերակել
 մասնատել
 մասերի բաժանել
 տարրալուծել
 ուսում
ն ասիրել
 քննել
 զննել
 քննարկել
 վերլուծել
 մեկնաբանել
 հարաբերել
 կապ հաստատել և այլն։

Վ
 երլուծության օրինակներ.
• Վերլուծել և համադրել էլեկտրո
նային բիզնեսի տարբեր մոդելնե
րը …
• Քննարկել էներգիայի փոխակերպ
ման պրոցեսների տնտեսական և
բնապահպանական ազդեցություն
ները …
• Բացահայտել և հաշվարկել սխա
լանքի աղբյուրները չափում
ն երի
գործընթացում …
• Դասակարգել տարբեր ժանրերի
և տարբեր ժամանակաշրջանների
տեքստերի լայն շարքեր …
• Վերլուծել և մեկնաբանել գերմա
նախոս երկրների քաղաքական
կառուցվածքն ու տնտեսության
բնորոշ գծերը …
• Հետազոտել կառավարման հան
գուցային խնդիրները կոնկրետ
արտադրության կամ ընկերության
դեպքում …
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5. Սինթեզ (համադրություն)
– տեղեկատվության, փաստերի, նյու
թերի առանձին տարրերի նորովի
համակցում (միավորում)՝ ցանկալի
հատկանիշներով նոր ամբողջություն
ստանալու կամ նորը ստեղծելու նպա
տակով: Բնութագրվում է ըստ բարդու
թյան և տեսակի: Սինթեզի դրսևորման
ձևերից են ստանալը, մշակելը, ստեղ
ծելը և այլն:

6. Գնահատում
5. Սինթեզ
4. Վերլուծություն
3. Կիրառություն
2. Իմացություն
1. Գիտելիք
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 Սովորաբար նկարագրվում
է գործողության/ակտիվ
բայերի գործածությամբ,
ինչպես օրինակ.
 նախագծել
 մշակել
 ստեղծել
 կազմել
 ստանալ
 դուրս բերել
 սինթեզել
 կառուցել
 միավորել
 պատրաստել
 բացահայտել
 որոշել
 հայտնագործել
 վերափոխել
 համակցել
 միավորել
 միացնել
 ի մի բերել
 ամփոփել
 համակարգել
 վերաձևակերպել
 ընդհանրացնել և այլն։

Ս
 ինթեզի օրինակներ.
• Առաջարկել լուծում
ն եր բարդ էներ
գետիկ համակարգերի կառավար
ման համար ...
• Մշակել ուսում
ն առության և դա
սավանդման նոր մոտեցում
ն եր,
որոնք արդյունավետ են տվյալ
միջավայրում ….
• Ստանալ միջավայրի աղտոտիչ
ների կենսաքայքայման և կենսա
բանական վերականգնման նոր
եղանակներ և կատարելագործել
գոյություն ունեցողները …
• Կառուցել արդյունավետ ալգո
րիթմ
ն եր կամ տվյալների բազա
ներ ….
• Ստեղծել ինտերակտիվ կայքէջեր
և ցանցային կիրառություններ ….
• Սինթեզել նախապես տրված հատ
կություններով օրգանական միա
ցություններ …
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6. Գնահատում (արժևորում)
- առկա տեղեկատվության կամ փաս
տերի հիման վրա դատողություններ և
եզրահանգում
ն եր անելը և արդյունք
ները արժևորելը: Բնութագրվում է ըստ
ընդգրկույթի և տեսակի: Գնահատման
դրսևորման ձևերից են արժևորելը, հա
մեմատելը, չափելը և այլն:

6. Գնահատում
5. Սինթեզ
4. Վերլուծություն
3. Կիրառություն
2. Իմացություն
1. Գիտելիք
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 Սովորաբար նկարագրվում
է գործողության/ակտիվ
բայերի գործածությամբ,
ինչպես օրինակ.
 արժևորել
 գնահատել
 հարաբերել
 համեմատել
 համադրել
 հակադրել
 դասակարգել
 տարբերակել
 դատել
 չափել
 հաշվել
 ընտրել
 քննադատել
 որոշել
 եզրահանգել
 հետևություններ անել
 ենթադրել
 եզրակացնել
 եզրահանգել և այլն։

Գնահատման օրինակներ.
• Համադրել դեղերի արդյունավե
տությունը, գնահատել դրանց կողմ
նակի ազդեցությունները և բացա
սական դրսևորում
ն երը …
• Համեմատել մարքեթինգային ռազ
մավարությունները էլեկտրոնային
բիզնեսի տարբեր մոդելների հա
մար ...
• Արժևորել սպորտի և ֆիզդաս
տիարակության դերակատարու
թյունը`
երիտասարդ
սերնդի
առողջության ամրապնդման գոր
ծում …
• Չափել գլոբալ տաքացման ազ
դեցությունը բնության հավասա
րակշռության վրա …
• Գնահատել ԵՄ մշակութային ին
տեգրմանը միտված ռազմավա
րությունները և նախագծերը ….
• Ի մի բե
րել Մ. Ֆա
րա
դեի հիմ
նական ներդրումը էլեկտրամագ
նիսական ինդուկցիայի բնագա
վառում …
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Կրթական վերջնարդյունքների հիմ
ն ական
բնութագրերը
Կրթական վերջնարդյունք
ները ձևակերպելիս և գրելիս
պետք է պահ
պա
նել ո
րոշ կա
նոններ, որոնք անհրաժեշտ
են կրթական վերջնարդյունք
ները համընթեռնելի, հասկա
նալի և չափելի դարձնելու հա
մար: Դրանք ներկայացված են
ստորև.
1. Օգտագործել ակտիվ (գործողության) բայ, որը համաձայն
Բլումի տաքսոնոմիայի՝ հստակ մատնանշում է կրթական
վերջնարդյունքի տեսակը` գիտելիք և իմացություն, դրանց
կիրառությունը, կարողություններ (վերլուծելու, գնահատելու,
սինթեզելու), տարբեր հմտություններ և այլն:
2. Տալ լրացումը, ո
րը մատ
նան
շում է տվյալ կրթա
կան վերջ
նարդյունքի թեման կամ առարկան: Վերջինս կարող է լինել
ինչպես շատ կոնկրետ, այնպես էլ ընդհանուր, վերաբերել
գիտելիքի նեղ կամ ընդհանուր բնագավառի:
3. Նշել կրթական վերջնարդյունքի ձեռքբերման ակնկալվող
մակարդակն ըստ բարդության աստիճանի, չափը կամ ծա
վալը՝ ըստ ընդգրկույթի և այլն:
4. Ներկայացնել այն համատեքստը կամ տիրույթը, որում
տրված է լրացումը (թեման):
Ներկայացնենք պատշաճ ձևակերպված կրթական վերջնար
դյունքների մի քանի օրինակներ Բլումի տաքսոնոմիայի յուրաքան
չյուր մակարդակի համար:
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Օրինակ-1. Գիտելիք
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
«Ընդհանուր գծերով վերարտադրելու հայկական մամուլից
վերցված քաղաքական նյութերի բովանդակությունը»:
Այս կրթական վերջնարդյունքի հիմ
ն ական բնութագրերը
ներկայացված են հետևյալ աղ յուսակում.
Ակտիվ/գործո
ղության բայ

Լրացում (թեմա/
առարկա)

Մակարդակ/
չափ

Վերարտադրել

քաղաքական
ընդհանուր
նյութերի բովան գծերով
դակությունը

Համատեքստ/
տիրույթ
հայկական
մամուլից
վերցված

Օրինակ-2. Իմացություն
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
«Համակարգված կերպով նկարագրելու (բացատրելու) մար
դու օրգանիզմի առանձին ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաները և դրանց
կարգավորման մեխանիզմ
ն երը»:
Այս կրթական վերջնարդյունքի հիմ
ն ական բնութագրերը
ներկայացված են հետևյալ աղ յուսակում.
Ակտիվ/գործո
ղության բայ

Լրացում (թեմա/ Մակարդակ/
առարկա)
չափ

Համատեքստ/
տիրույթ

Նկարագրել

առանձին ֆի
զիոլոգիական
ֆունկցիաները
և դրանց կար
գավորման մե
խանիզմ
ն երը

մարդու օրգա
նիզմի

համակարգ
ված կերպով
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Օրինակ-3. Կիրառություն
Դ
 ասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
«Ճշգրտորեն գործածելու հաղորդակցման առանձին ոլորտ
ներին բնորոշ բառապաշարը, բառեզրերը և քերականական կազ
մությունները»:
Այս կրթական վերջնարդյունքի հիմ
ն ական բնութագրերը
ներկայացված են հետևյալ աղ յուսակում.
Ակտիվ/գործո
ղության բայ

Լրացում (թեմա/ Մակարդակ/
առարկա)
չափ

Համատեքստ/
տիրույթ

Գործածել

բառապաշարը,
բառեզրերը և
քերականական
կազմություն
ները

հաղորդակց
ման առան
ձին ոլորտնե
րին բնորոշ

ճշգրտորեն

Օ
 րինակ-4. Վերլուծություն
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
«Համակողմանիորեն վերլուծելու կառավարման հանգուցային
խնդիրները կոնկրետ արտադրության կամ ընկերության դեպքում»:
Այս կրթական վերջնարդյունքի հիմ
ն ական բնութագրերը
ներկայացված են հետևյալ աղ յուսակում.
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Ակտիվ/գործո
ղության բայ

Լրացում (թեմա/ Մակարդակ/
առարկա)
չափ

Համատեքստ/
տիրույթ

Վերլուծել

կառավարման
հանգուցային
խնդիրները

կոնկրետ ար
տադրության
կամ ընկերու
թյան դեպ
քում

համակողմա
նիորեն

Օ
 րինակ-5. Սինթեզ
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
«Նախագծելու սահմանված բնութագրերով թվային կառա
վարմամբ հաստոցներ` թեթև արդյունաբերության ոլորտի ձեռնար
կությունների համար»:
Այս կրթական վերջնարդյունքի հիմ
ն ական բնութագրերը
ներկայացված են հետևյալ աղ յուսակում.
Ակտիվ/գործո
ղության բայ

Լրացում (թեմա/ Մակարդակ/
առարկա)
չափ

Համատեքստ/
տիրույթ

Նախագծել

թվային կառա
վարմամբ հաս
տոցներ

թեթև արդյու
նաբերության
ոլորտի ձեռ
նարկություն
ների համար

սահմանված
բնութագրե
րով

Օ
 րինակ-6. Գնահատում
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
«Համեմատելու և քննադատորեն գնահատելու Հայաստանի
ձեռնարկությունների առկա ռազմավարական հնարավորություն
ները»:
Այս կրթական վերջնարդյունքի հիմ
ն ական բնութագրերը
ներկայացված են հետևյալ աղ յուսակում.
Ակտիվ/գործո
ղության բայ

Լրացում (թեմա/ Մակարդակ/
առարկա)
չափ

Համատեքստ/
տիրույթ

Համեմատել,
գնահատել

ռազմավարա
կան հնարավո
րությունները

Հայաստանի
ձեռնարկու
թյունների

քննադատո
րեն
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Ինչպես ձևակերպել դասընթացի կրթական
վերջնարդյունքները

Ս
 ովորաբար, դասընթացի
(ուսում
ն ական մոդուլի) կրթա
կան վերջնարդյունքները ձևա
կերպվում են ըստ հետևյալ դա
սակարգում
ն երի (խմբերի).
 մասնագիտական գիտելիք և իմացություն (խումբ Ա),
 գործնական մասնագիտական կարողություններ և հմտու
թյուններ (խումբ Բ),
 ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ և հմտու
թյուններ (խումբ Գ) ։
Դ
 ասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) կրթական վերջնար
դյունքների նկարագրությունը սկսվում է հետևյալ ձևակերպմամբ՝
«Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի հաջող ավարտին ուսանողն
ունակ կլինի ... »։ Այս ձևակերպմանը հաջորդում է ակտիվ, գոր
ծողություն ցույց տվող բայը, որը նկարագրում է, թե ուսանողները
հատկապես ինչպես են դրսևորելու (ցուցաբերելու) իրենց սովորա
ծը։ Հարկավոր է խուսափել իմանալ, գիտենալ, սովորել, տեղ յակ
կամ ծանոթ լինել, հասկանալ, ընկալել, ըմբռնել, տիրապետել և
նման այլ բայերից, քանի որ դրանց դրսևորման և գնահատման
եղանակներն անորոշ են: Այնինչ, թե՛ ուսանողի, և թե՛ դասախո
սի համար պետք է հստակ լինի՝ արդյո՞ք այդ վերջնարդյունքները
ձեռք են բերվել (և ինչ չափով), թե՞ ոչ։ Փոխարենը, հարկավոր է
նկարագրել, թե ուսանողները հատկապես ինչպես պետք է դրսևո
րեն ձեռք բերած գիտելիքը և իմացությունը, կարողությունները և
հմտությունները։ Կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպելիս վե
րոնշյալ անորոշ բայերի գործածումը հնարավորություն չի տալիս
հստակ պատկերացում կազմել ու ձեռք բերած կրթական վերջնար
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դյունքների դրսևորման եղանակների մասին։ Դրա համար ան
հրաժեշտ է, որ վերջնարդյունքների ձեռքբերման (ստացման) հան
գամանքը լինի ակնառու՝ ուղղակի կապ հաստատելով համապա
տասխան գնահատման չափանիշի հետ։ Հետևաբար, կարևոր է,
որ կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպվեն այնպես, որ ապա
հովեն դրանց ձեռքբերման ակներևության առավելագույն աստի
ճան։
Այսպիսով, կրթական վերջնարդյունքները ձևա
կերպվում են այնպես, որ ուսանողի կողմից գիտելիքնե
րի, կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերումը
հնարավոր լինի դրսևորել, դիտարկել, չափել և գնահա
տել:

Իմացության տարբեր ոլորտները (մակարդակները) նկարա
գրելու համար կարող են օգտագործվել տարբեր բայեր։ Օրինակ,
եթե ներածական որևէ դասընթացի նպատակը նյութի հենքային
իմացության ձեռքբերումն է (գիտելիք և/կամ իմացություն), ապա
կրթական վերջնարդյունքները պետք է ներկայացվեն հետևյալ
բայերով՝ վերարտադրել, բնորոշել, վերհիշել, թվարկել, նկարա
գրել, բացատրել կամ քննարկել։ Ավելի բարդ և մասնագիտացված
դասընթացի համար, որի նպատակը նյութի համակողմանի իմա
ցության հիման վրա որոշակի կարողությունների և հմտություննե
րի զարգացումն է, կրթական վերջնարդյունքները պետք է նկա
րագրվեն հետևյալ բայերով՝ լուծել, իրականացնել, գնահատել,
մշակել, համադրել, հաշվարկել կամ նախագծել։
Ուստի, տարբեր տեսակի կրթական վերջնարդյունքների սահ
մանման համար խորհուրդ է տրվում օգտվել Բլումի տաքսոնոմիայի
տարբեր մակարդակների իմացության ձևերից (տե՛ս աղ յուսակ
1): Այսպես, մասնագիտական գիտելիքի և իմացության (խումբ Ա)
ձևակերպման համար հարկավոր է օգտվել Բլումի տաքսոնոմիայի
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1-ից 2-րդ մակարդակների համար առաջարկվող բայերի ցանկից,
իսկ գործնական մասնագիտական կարողությունների (խումբ Բ) և
ընդհանրական/փոխանցելի կարողությունների (խումբ Գ) և հմտու
թյունների սահմանման համար տաքսոնոմիայի 3-ից 6-րդ մակար
դակների բայերի ցանկից:
Ստորև ներկայացված են տարբեր առարկայական ոլորտնե
րից դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) կրթական վերջնարդյունք
ների ձևակերպման օրինակներ։
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
– բացատրելու ժառանգականության մոլեկուլային մեխանիզմ
ները,
– սահմանելու գեների կառուցվածքի և գործունեության օրինա
չափությունները,
– կատարելու գենետիկական և բջջագենետիկական վերլուծու
թյուն,
– կիրառելու գենետիկայի և գենոմիկայի նվաճում
ն երը կենսա
բանության և բժշկության ոլորտներում,
– կիրառելու կենսաֆիզիկական հետազոտությունների պար
զագույն մեթոդները,
– ներկայացնելու մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի արդի
տեսական հիմ
ն ախնդիրները,
– նկարագրելու մարդու օրգանիզմի առանձին ֆիզիոլոգիա
կան ֆունկցիաները և դրանց կարգավորման մեխանիզմ
ն ե
րը,
– պարզաբանելու օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական գործընթացնե
րի էութ
 յունը, բացատրելու հյուսվածքների հատկությունների
ձևավորման գործընթացում իոնային պոմպերի դերը,
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– գրաֆիկորեն պատկերելու իր գիտելիքներն ու պատկերա
ցում
ն երը իմունային կարևոր մոլեկուլների կազմավորվածու
թյան, տարբեր բջիջների միջև փոխազդեցությունների վերա
բերյալ,
– անջատելու քրոմոսոմային, պլազմիդային և ֆագային ԴՆԹները տարբեր բջիջներից,
– կիրառելու կլինիկական կենսաքիմիայի ժամանակակից մե
թոդները և աշխատելու համապատասխան սարքավորում
ն ե
րի հետ,
– տարբերակելու իմունային համակարգի հիվանդություննե
րի հիմքում ընկած պաթոլոգիաները և առաջադրելու դրանց
բուժման մեթոդները,
– սահմանելու և ներդնելու առցանց մարքեթինգի արդյունա
վետ ռազմավարություններ,
– սահմանելու և քննադատորեն գնահատելու ձեռնարկություն
ների առկա ռազմավարական հնարավորությունները,
– վերլուծելու կառավարման հանգուցային խնդիրները կոնկ
րետ արտադրության կամ ընկերության դեպքում և առաջար
կելու իրավիճակը բարելավելու կազմակերպական մոտե
ցում
ներ,
– նախագծելու ինտերակտիվ կայք ուսանողների համար,
– մշակելու ուսում
ն առության և դասավանդման մոտեցում
ն եր,
որոնք արդյունավետ են սահմանված կրթական վերջնար
դյունքները ձեռք բերելու տեսանկյունից,
– կատարելու տարբեր կարգի քերականական կառուցվածքնե
րի երկկողմանի փոխակերպում
ն եր,
– ճշգրտորեն գործածելու հաղորդակցման առանձին ոլորտ
ներին բնորոշ բառապաշարը, բառեզրերը և քերականական
կազմությունները՝ համապատասխան համատեքստում,
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– վերարտադրելու և մեկնաբանելու անգլիական մամուլից
վերցված նյութերի բովանդակությունը, գրելու քաղաքական
բնույթի հաղորդում
ն եր և կատարելու երկկողմանի թարգմա
նություններ,
– վերլուծելու և մեկնաբանելու գերմանախոս երկրների քաղա
քական կառուցվածքն ու տնտեսության բնորոշ գծերը,
– զարգացնելու լեզվական հաղորդակցման հմտութունները`
ազգ-լեզու-մշակույթ համատեքստում,
– վերլուծելու 20-րդ դարի արևմտյան վեպը, դրաման, քնարեր
գությունը` գնահատելով դրանք գրականագիտական և մշա
կութաբանական չափանիշներով:

Ստորև տրվում են դասընթա
ցի (ուսումնական մոդուլի) կրթա
կան վերջնարդյունքները պատշաճ
ձևակերպելու որոշ ուղենիշային
ցուցում
ն եր.
 Կրթական վերջնարդյունքների ցանկի թվարկմանը պետք է
նախորդի հետևյալ նախադասությունը. «Դասընթացի հաջող
ավարտին ուսանողն ունակ կլինի», այնուհետև հաջորդաբար
ներկայացնել կրթական վերջնարդյունքները:
 Կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպումը սկսել գործո
ղություն ցույց տվող (ակտիվ) բայով, քանի որ կրթական վերջ
նարդյունքը նկարագրում է դրսևորելի, ցուցաբերելի, դիտար
կելի, ակնառու գործողություն կամ վարք: Բայը գրել ապառնի
ժամանակով:
 Բայից հետո գրել նրա լրացումը (թեման/առարկան), այնու
հետև սահմանել կրթական վերջնարդյունքի ձեռքբերման
ակնկալվող մակարդակը կամ չափը, իսկ վերջում ներկայաց
նել համատեքստը/տիրույթը:
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 Յուրաքանչյուր կրթական վերջնարդյունք նկարագրել մեկ
նախադասությամբ` միայն մեկ բայով: Լինել հնարավորինս
հակիրճ:
 Հարկավոր է խուսափել իմանալ, գիտենալ, սովորել, տեղ յակ
կամ ծանոթ լինել, հասկանալ, ընկալել, ըմբռնել, տիրապետել
և նման այլ բայերի գործածումից, քանի որ դրանց դրսևոր
ման և գնահատման եղանակներն անորոշ են և կարիք ունեն
լրացուցիչ մեկնաբանության:
 Գրել ուսանողի համար հասկանալի և մատչելի լեզվով, քանի
որ նա է կրթական վերջնարդյունքների առաջին հասցեատ
 երը:
 Կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպելիս հարկավոր է
առավելապես կենտրոնանալ այն հանգամանքի վրա, թե ինչ
ենք ակնկալում, որ ուսանողները դրսևորեն կամ ցուցաբերեն
դասընթացի (կամ կրթական ծրագրի) ավարտին:
 Կրթական վերջնարդյունքները պետք է սահմանել/ձևակեր
պել նվազագույն շեմային մակարդակում (տե՛ս մակարդակ/
չափ բնութագրիչը նախորդ բաժնում)՝ հնարավորություն ըն
ձեռելով բոլոր ուսանողներին ձեռք բերելու դրանք:
 Հստակություն և միարժեքություն ապահովելու նպատակով
խուսափել բարդ նախադասություններից, բացառիկ դեպքե
րում օգտագործել մեկից ավելի նախադասություն մեկ կրթա
կան վերջնարդյունքի ձևակերպման համար:
 Կրթական վերջնարդյունքների ցանկում ներառել Բլումի
տաք
սո
նո
միայի ոչ միայն ստո
րին՝ 1-3-րդ, այլ նաև վե
րին՝
4-6-րդ մակարդակներին համապատասխանող իմացության
ձևերը:
 Ձևակերպումից հետո պետք է համոզվել, որ կրթական վերջ
նարդյունքը դիտարկելի, չափելի և գնահատելի է, այսինքն՝
հնարավոր է հեշտությամբ պարզել ուսանողն այդ վերջնար
դյունքը ձեռք բերեց, թե՝ ոչ:
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 Դասընթացի (կամ կրթական ծրագրի) կրթական վերջնար
դյունքների քանակը պետք է պահել կառավարելի սահման
ներում: Հարկավոր է հաշվի առնել, որ եթե դասընթացի (կամ
կրթական ծրագրի) վերջնարդյունքները ձևակերպված են
շատ ընդհանական, ապա դժվարանում է դրանց գնահատու
մը, իսկ եթե նկարագրված են շատ մանրամասն, ապա մեծա
նում է դրանց քանակը:
 Կրթական վերջնարդյունքների ցանկը կազմելիս լինել իրա
տես. հաշվի առնել ուսանողների գիտելիքների ներկա մա
կարդակը, ուսման համար տրամադրվող աշխատաժամանա
կը (դասընթացին հատկացված կրեդիտները) և ուսում
ն առու
թյան առկա ռեսուրսները:
 Համոզվել, որ ձևակերպված կրթական վերջնարդյունքները
համահունչ են դասընթացի սահմանված նպատակներին և
շաղկապված են կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ:
 Դասընթացի (կրթական մոդուլի) համար սահմանվում են
4-8 կրթական վերջնարդյունք (ներառյալ 1-2 ընդհանրական
վերջնարդյունք): Ընդ որում, 2 կրեդիտ ծավալով դասընթա
ցի համար` մինչև 4 կրթական վերջնարդյունք, իսկ 6 կրեդիտ
ծավալով դասընթացի համար` մինչև 8 կրթական վերջնար
դյունք և այլն։
 Բոլոր կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպելուց և վերջ
նական ցանկը կազմելուց հետո այն տրամադրել գործընկեր
դասախոսներին և ուսանողներին ու համոզվել, որ դրանք
հասկանալի և ընկալելի են նրանց համար:
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Օրինակներ
Ստորև ներկայացվում են մի շարք դասընթացների (ուսում
նական մոդուլների) կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպման
օրինակներ:

Օ
 րինակ 1. «Հայոց լեզվի պատմություն-1» ուսում
ն ական մոդուլ
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 բացատրելու հայերենի ծագման վերաբերյալ եղած տեսու
թյունները, հնչյունական և բառապաշարային համակար
գերի պատմական զարգացում
ն երը,
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 վերլուծելու ժամանակակից հայերենի լեզվական տարբեր
իրողությունների զարգացումը,
 պարզաբանելու լեզվական իրողությունների ծագում
ն աբա
նությունը,
(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 կատարելու հետազոտական
խնդիրների շուրջ։

աշխատանք

լեզվական
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Օրինակ 2. «Իրավաբանական գրագրություն» դասընթաց
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 ներկայացնելու իրավավերլուծական ռազմավարություննե
րը,
 նկարագրելու իրավավերլուծական համակարգերը, առա
ջին հերթին՝ IRAC համակարգը,
 թվարկելու իրավական ակտերի շտեմարանները, այդ
թվում՝ HUDOC համակարգը,
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 կազմելու կառուցվածքային, իրավաբանական և լեզվա
կան առում
ն երով գրագետ իրավավերլուծական տեքստեր՝
IRAC համակարգով,
 կիրառելու հանրաճանաչ, այդ թվում` ՀՀ բ
 արձրագույն
դատական ատյանների կողմից կիրառվող իրավավերլու
ծական հնարքներ,
 իրականացնելու համակարգված իրավական հետազոտու
թյուն,
(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից՝
առցանց ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գի
տական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու գիտելիքնե
րը:
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Օրինակ 3. «Ատոմ-ֆոտոն քվանտային գործառույթներ» դասըն
թաց
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
• նկարագրելու ֆիզիկական համակարգերի կազմավորվա
ծության և էվոլ յուցիայի սկզբունքները,
• լուսաբանելու կոհերենտ լուսային ճառագայթման դաշ
տում, ներառյալ՝ քվանտացված և ատոմում ընթացող պրո
ցեսները,
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
• կիրառելու քվանտային մեխանիկայի և դասական էլեկտ
րադինամիկայի ապարատը` լուսային դաշտի ազդեցու
թյան տակ ատոմում ընթացող պրոցեսների գնահատման
համար,
• հասկանալու և վերլուծելու լուսային դաշտի ազդեցությու
նը ատոմի ծանրության կենտրոնի շարժման վրա, դրա
հետևանքով ատոմի սառեցման և տաքացման հնարավո
րությունները,
(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
• վերլուծելու մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակ
ցելու դրանց տարածմանը,
• մոդելավորելու մասնագիտության խնդիրները տեսական և
մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներով:
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Օրինակ 4. «Շրջակա միջավայրով պայմանավորված առողջու
թյուն» դասընթաց
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
• ներկայացնելու շրջակա միջավայրի աղտոտմամբ պայմա
նավորված՝ առողջության վրա բացասական հետևանքնե
րը,
• քննարկելու առողջության համար ռիսկի գնահատման հիմ
նական մեթոդները և փուլերը,
• դասակարգելու միջավայրի վիճակով պայմանավորված
հիվանդությունները և դրանց կանխման ուղղությամբ իրա
կանացվող գործողությունները,
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
• օգտագործելու գործնական հանձնարարականները՝ շրջա
կա միջավայրի բացասական ազդեցությունների հետևանք
ները նվազեցնելու կամ կանխարգելելու համար,
• կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները շրջակա միջավայրի
հետ կապված առողջությանը վերաբերող կարևորագույն
խնդիրների լուծման գործողություններում,
• ցուցադրելու ռիսկերի գնահատման մեթոդները և նպաս
տելու դրանց ներդրմանը հանրային առողջապահության
քաղաքականության մշակման գործընթացում,
(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
• կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնա
կանում,
• աշխատելու թիմում և լուծելու բարդ խնդիրներ:
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Օրինակ 5. «Կրիմինալոգիա» դասընթաց
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 ներկայացնելու հանցավորության` որպես սոցիալական
երևույթի օրինաչափությունները,
 թվարկելու հանցավորության և հանցագործությունների
առանձին տեսակների կանխման միջոցառում
ն երը,
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 գնահատելու հանցավորության վիճակը, կառուցվածքը,
զարգացման միտում
ն երը,
 բացահայտելու հանցավորության և հանցավոր վարքագծի
պատճառներն ու պայմանները,
 վերլուծելու հանցավորության կանխման միջոցառում
ն երը,
 առաջարկներ անելու հանցագործությունների առանձին
տեսակների կանխման միջոցառում
ն եր մշակելու վերաբե
րյալ,
(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գի
տելիքները:
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Օրինակ 6. «Գենետիկա և էվոլ յուցիոն տեսություն» դասընթաց
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 ներկայացնելու գենետիկայի զարգացման հիմ
ն ական փու
լերը,
 նկարագրելու ԴՆԹ-ի կառուցվածքի, ռեպլիկացիայի,
տրանսկրիպցիայի և տրանսլ յացիայի սկզբունքները,
 լուսաբանելու «Մարդու գենոմ» ծրագրի և համեմ
 ատական
գենոմիկ
 այի հիմ
ն ական նվաճում
ն երը,
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 վերլուծելու և գնահատելու մանրէների գենետիկայի մե
թոդները,
 կուլտիվացնելու մարդու արյան և ոսկրածուծի բջիջները,
 օգտագործելու քրոմոսոմ
ն երի վերլուծության, ԴՆԹ-կո
մետների և միկրոկորիզների մեթոդները,
 լուծելու խնդիրներ դասական գենետիկայի բնագավառում,
 արժևորելու ժամանակակից գենետիկայում կենսաինֆոր
մատիկայի դերը,
(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
 աշխատելու թիմում:
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Օրինակ 7. «Կլինիկական դեղագիտության սկզբունքները» դասըն
թաց
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
 սահմանելու ֆարմակոկինետիկայի և ֆարմակոդինամի
կայի սկզբունքները,
 նկարագրելու կենտրոնական նյարդային համակարգի,
սրտանոթային, շնչառական և այլ համակարգերի դեղա
բանության մեխանիզմ
ն երը,
(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
 վերլուծելու և գնահատելու դեղամիջ ոցների ազդեցության
մեխանիզմ
ն երը,
 գնահատելու դեղերի և դեղաչափերի արդյունավետությու
նը, բացահայտելու կողմ
ն ակի ազդեցությունները և բացա
սական դրսևորում
ն երը,
(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
 վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց լուծ
ման եղանակներ:
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Գործնական առաջադրանքներ
Առաջադրանք 5.
Ձևակերպել դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) յուրաց
ման արդյունքում ակնկալվող 4-6 կրթական վերջնարդյունք` որ
պես մասնագիտական գիտելիք և իմացություն: Դասընթացի
(ուսում
ն ական մոդուլի) ակնկալվող մասնագիտական գիտելիքի և
իմացության ձևակերպումը սկսել հետևյալ կերպ`
«Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի հաջող ավարտին ուսա
նողն ունակ կլինի... »,
այնուհետև առանձին կետերով թվարկել համապատասխան գիտե
լիքը և իմացությունը` օգտագործելով գործողության բայեր, որոնք
պետք է նկարագրեն, թե ուսանողը հատկապես ինչպես պետք է
դրսևորի դրանք: Այս կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպման
համար խորհուրդ է տրվում օգտվել Բլումի տաքսոնոմիայի 1-2 մա
կարդակների համար կիրառվող բայերից:
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Առաջադրանք – 5.
Ձևակերպել ____________________________________ դասըն
թացով (ուսում
ն ական մոդուլով) նախատեսված մասնագի
տական գիտելիքը և իմացությունը:
Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի հաջող ավարտին ուսանողն
ունակ կլինի`
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Առաջադրանք 6.
Ձևակերպել դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) յուրացման
արդյունքում ակնկալվող 4-6 կրթական վերջնարդյունք` որպես
գործնական մասնագիտական կարողություններ և հմտու
թյուններ: Դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) ակնկալվող գործ
նական մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների
ձևակերպումը պետք է սկսել հետևյալ կերպ`
«Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի հաջող ավարտին ուսա
նողն ունակ կլինի... »
այնուհետև առանձին կետերով թվարկել համապատասխան
մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները` օգտագոր
ծելով գործողության բայեր, որոնք պետք է նկարագրեն, թե ուսա
նողը հատկապես ինչպես պետք է դրսևորի դրանք: Այս կրթական
վերջնարդյունքների ձևակերպման համար խորհուրդ է տրվում
օգտվել Բլումի տաքսոնոմիայի 3-6-րդ մակարդակների համար
կիրառվող բայերի ցանկից:
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Առաջադրանք – 6.
Ձևակերպել ____________________________________ դասըն
թացով (ուսում
ն ական մոդուլով) նախատեսված գործնական
մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները:
Գործնական մասնագիտական կարողություններ և հմտու
թյուններ.
Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի հաջող ավարտին ուսանողն
ունակ կլինի`
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Առաջադրանք 7.
Ձևակերպել դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) յուրացման
արդյունքում ակնկալվող 3-5 կրթական վերջնարդյունք` որպես
ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ և հմտություն
ներ: Դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) ակնկալվող ընդհանրա
կան (փոխանցելի) կարողությունների և հմտությունների ձևակեր
պումը պետք է սկսել հետևյալ կերպ`
«Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի հաջող ավարտին ուսա
նողն ունակ կլինի... »
այնուհետև առանձին կետերով թվարկել համապատասխան ընդ
հանրական կարողությունները և հմտությունները` օգտագործելով
գործողության բայեր, որոնք պետք է նկարագրեն, թե ուսանողը
հատկապես ինչպես պետք է դրսևորի դրանք: Այս կրթական վերջ
նարդյունքների ձևակերպման համար խորհուրդ է տրվում օգտվել
Բլումի տաքսոնոմիայի 3-6-րդ մակարդակների համար կիրառ
վող բայերի ցանկից:
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Առաջադրանք – 7.
Ձևակերպել _________________________________________
դասընթացով (ուսում
ն ական մոդուլով) նախատեսված
ընդհանրական (փոխանցելի) կարողությունները և
հմտությունները:
Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ և հմտու
թյուններ.
Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի հաջող ավարտին ուսանողն
ունակ կլինի`
1.

2.

3.

4.

5.
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Ա
 ռաջադրանք 8.
Վ
 երլուծել 5-7-րդ առաջադրանքներում գրված կրթական
վերջնարդյունքներից 6-ը` մեկական Բլումի տաքսոնոմիայի 6 մա
կարդակներից յուրաքանչյուրի համար (գիտելիք, իմացություն, կի
րառություն, վերլուծություն, գնահատում և սինթեզ):
Համոզվեք, որ դրանք պարունակում են կրթական վերջնար
դյունքների (ԿՎ) հետևյալ 4 կարևորագույն բնութագրերը.
1. Գործողության բայ, որը մատնանշում է ԿՎ-ի տեսակը` գի
տելիք և իմացություն, դրանց կիրառումը, կարողություն (վեր
լուծելու, գնահատելու, սինթեզելու), հմտություն և այլն:
2. Լրացում, որը ցույց է տալիս ԿՎ-ի թեման կամ առարկան կարող է լինել ինչպես կոնկրետ, այնպես էլ ընդհանուր, վե
րաբերել գիտելիքի նեղ կամ ընդհանուր բնագավառի և այլն:
3. Մակարդակը, որը ցույց է տալիս ԿՎ-ի ձեռքբերման ակնկալ
վող մակարդակն ըստ բարդության աստիճանի, նրա չափը
կամ ծավալը՝ ըստ ընդգրկույթի և այլն:
4. Համատեքստը, որը մատնանշում է թեմայի (լրացման) տի
րույթը կամ շրջանակը:

Լրացնել ընտրված 6 կրթական վերջնարդյունքների բաղկա
ցուցիչ մասերը ներքոբերյալ 6 աղ յուսակների համապատասխան
սյունակներում (գործողության բայ, լրացում` թեմա/առարկա, մա
կարդակ/չափ, համատեքստ/տիրույթ):
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Գիտելիք

Իմացություն

Գործողության բայ

2 .

Գործողության բայ

1.

Լրացում (թեմա/առարկա)

Լրացում (թեմա/առարկա)

Մակարդակ/չափ

Մակարդակ/չափ

Համատեքստ/տիրույթ

Համատեքստ/տիրույթ
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Կիրառություն

Վերլուծություն

Գործողության բայ

4.

Գործողության բայ

3.

Լրացում (թեմա/առարկա)

Լրացում (թեմա/առարկա)

Մակարդակ/չափ

Մակարդակ/չափ

Համատեքստ/տիրույթ

Համատեքստ/տիրույթ
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Գնահատում

Սինթեզ

Գործողության բայ

6.

Գործողության բայ

5.

Լրացում (թեմա/առարկա)

Լրացում (թեմա/առարկա)

Մակարդակ/չափ

Մակարդակ/չափ

Համատեքստ/տիրույթ

Համատեքստ/տիրույթ

1.5. Ծրագրի կրթական
վերջնարդյունքների ձևակերպումը
Ծրագրի կրթական վերջ
նարդյունքների որոշումը սերտո
րեն շաղկապված է նրա նպատակ
ների հետ: Ուստի, հաջորդ խնդի
րը, որն առաջանում է ծրագրի
հիմ
ն ական նպատակները հայտա
գրելուց հետո՝ վերջինիս կրթա
կան վերջնարդյունքների ձևակեր
պումն է: Ա
ռաջ
նային հարցն այս
ուղղությամբ հետևյալն է. ինչպե՞ս ձևակերպել վերջնարդյունքներն
ըստ կրթական մակարդակների (շրջափուլերի)` բակալավրի և մա
գիստրոսի ծրագրերի համար։ Առաջարկվում է կրթական վերջ
նարդյունքների սահմանման հաջորդականության վայրընթաց մո
տեցում` սկզբում մագիստրոսի, այնուհետև՝ բակալավրի ծրագրե
րի, իսկ վերջում՝ առանձին դասընթացների և ուսում
ն ական մոդուլ
ների համար։ Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները սահմանե
լիս, ինչպես արդեն նշվեց վերևում, որպես կողմնորոշիչներ կարող
են ծառայել որակավորում
ն երի ազգային և ոլորտային (եթե կան)
շրջանակների մակարդակների նկարագրիչները և այլ արտաքին
ու ներքին ծրագրային կողմ
ն որոշիչներ/չափորոշիչներ (տե՛ս բաժին
1.1)։ Կրթական վերջնարդյունքների սահմանման ընդհանուր հիե
րարխիան ներկայացված է նկար 4-ում, իսկ ծրագրի նպատակնե
րի և կրթական վերջնարդյունքների սահմանման հաջորդականու
թյունն ըստ շրջափուլերի՝ նկար 5-ում։
Վ
 երջնարդյունքների հենքով կառուցված կրթական ծրագի
րը հնարավորություն է տալիս հասկանալու, թե ինչ է ակնկալվում
ուսանողից, ինչպես է նա դրսևորելու իր սովորածը և ինչ չափա
նիշներով է գնահատվելու։
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների մի մասն առնչվում
է ուսում
ն առության մասնագիտական ոլորտին, իսկ մյուսը հատ
կանշական է տվյալ կրթական մակարդակի ծրագրերի համար։
Ըստ այդմ, տարբերակում են կրթական վերջնարդյունքների երկու
կազմ՝ բուն մասնագիտական, որոնք հանգուցային են տվյալ որա
կավորման համար և սերտորեն առնչվում են կոնկրետ առարկա
յական/մասնագիտական ոլորտին, և ընդհանրական կամ փոխան
ցելի, որոնք հատկանշական են տվյալ շրջափուլի/մակարդակի բո
լոր կրթական որակավորում
ն երի համար (ուստի և փոխանցելի են
մասնագիտական ոլորտից ոլորտ)։
Առաջին և երկրորդ կրթական մակարդակների (շրջափուլե
րի) համար նախատեսված ընդհանրական/փոխանցելի վերջնար
դյունքները պետք է հստակորեն տարանջատվեն։ Այսպես, բակա
լավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի համար առաջարկվում
են տարբեր առարկայական ոլորտներին հատկանշական հետևյալ
կոմպետենցիաները, որոնք հիմք են հանդիսանում համապատաս
խան կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպման համար։
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Դասընթաց-1

Նկար 4.

Դասընթաց-2

Կրթական
ծրագիր-1

Դասընթաց-4

Դասընթաց-5

Կրթական
ծրագիր-3

Դասընթաց-7

Կրթական
ծրագիր-5

Որակավորումների
ոլորտային շրջանակ-3

Դասընթաց-6

Կրթական
ծրագիր-4

Որակավորումների
ոլորտային շրջանակ-2

Որակավորումների
ազգային շրջանակ-2

Կրթական վերջնարդյունքների սահմանման ընդհանուր հիերար
խիան

Դասընթաց-3

Կրթական
ծրագիր-2

Որակավորումների
ոլորտային շրջանակ-1

Որակավորումների
ազգային շրջանակ-1

Որակավորումների
եվրոպական շրջանակ(ներ)

2-րդ շրջափուլ

Մագիստրոսի ծրագրի նպատակները
(որակավորման պրոֆիլը)

Մագիստրոսի ծրագրի բուն
մասնագիտական և ընդհանրական
կրթական վերջնարդյունքները

1-ին շրջափուլ

Բակալավրի ծրագրի նպատակները
(որակավորման պրոֆիլը)

Բակալավրի ծրագրի բուն
մասնագիտական և ընդհանրական
կրթական վերջնարդյունքները

Դասընթաց-1

Դասընթաց-1

Դասընթաց-2

Դասընթաց-2

Դասընթաց-3

Դասընթաց-3

Դասընթաց-n

Դասընթաց-n

Նկար 5.

Կրթական ծրագրի նպատակների և վերջնար
դյունքների սահմանման հաջորդականությունն
ըստ շրջափուլերի
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Բակալավրի կրթական ծրագրին բնորոշ
կոմպետենցիաների կազմ

Բ
 ակալավրի կրթական
ծրագրի շրջանավարտները
պետք է տիրապետեն հե
տևյալ կոմպետենցիաներին.

– մասնագիտության պատմության և հիմունքների իմացություն,
– գիտելիքը տրամաբանորեն և հետևողականորեն ներկայաց
նելու կարողություն,
– նոր տեղեկատվությունը համապատասխան համատեքստում
ընկալելու և մեկնաբանելու ունակություն,
– քննական վերլուծության և տեսությունների զարգացման մե
թոդները հասկանալու և օգտագործելու կարողություն,
– առարկայի մեթոդները և տեխնոլոգիաները ճիշտ օգտագոր
ծելու ունակություն,
– տվ յալ առարկայական ոլորտում հետազոտության արդյունք
ները կիրառելու կարողություն,
– տեսությունների փորձարարական և դիտարկիչ միջոցների
արդյունքները հասկանալու ունակություն և այլն։
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Մագիստրոսի կրթական ծրագրին բնորոշ
կոմպետենցիաների կազմ
Առաջին շրջափուլի ավար
տը նաև երկրորդ շրջափուլի
մուտքի պահանջն է։ Ուստի, մա
գիստրոսի ծրագրի շրջանավար
տները պետք է տիրապետեն
նաև հետևյալ կոմպետենցիանե
րին.
– գիտելիք՝ նորագույն տեսությունների և դրանց մեկնաբանու
թյունների վերաբերյալ,
– տվ յալ մասնագիտական ոլորտում տեսության և պրակտի
կայի զարգացումներին քննորեն հետևելու և իմաստավորելու
ունակություն,
– հետազոտության նորագույն մեթոդների և տեխնոլոգիաների
իմացություն,
– ինքնուրույն հետազոտություն կատարելու և հետազոտության
արդյունքները մեկնաբանելու կարողություն,
– տվ յալ մասնագիտական ոլորտում որոշակի ներդրում կա
տարելու ունակություն (օրինակ՝ մագիստրոսական թեզի կա
տարման արդյունքում),
– ինքնուրույնության և ստեղծագործական մոտեցման դրսևո
րում և այլն։
Նշված ոչ բոլոր կոմպետենցիաներն են հավասարապես
կարևոր մասնագիտական տարբեր ոլորտների համար, սակայն
դրանք ընդհանուր հենք են հանդիսանում կոնկրետ մասնագիտա
կան ոլորտում պահանջվող կրթական վերջնարդյունքների ցանկն
ու կառուցվածքը որոշելու համար։ Կրթական ծրագրում ընդհան
րական վերջնարդյունքների ձևավորումը և զարգացումը կարող
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են իրականացվել երկու հիմ
ն ական եղանակով։ Առաջինը նախա
տեսում է կրթական ծրագրի կառուցվածում ընդհանրական վերջ
նարդյունքների որոշ մասի ձևավորմանն ուղղված առանձին դաս
ընթացների կամ ուսում
ն ական մոդուլների առկայություն, ինչպես,
օրինակ՝ կառավարման, հաղորդակցման, համակարգչային և տե
ղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման կարողություն
ներ: Երկրորդ եղանակը ենթադրում է որոշ ընդհանրական վերջ
նարդյունքների ձևավորմանն ուղղված կրթական գործողություննե
րի և (կամ) ուսում
ն առության մեթոդների (ինքնուրույն կամ խմբային
առաջադրանքների/աշխատանքների կատարում և այլն) ներառում
ծրագրի հիմ
ն ական (մասնագիտական) կառուցամասի դասընթաց
ներում։
Հ
 արկ է նշել նաև, որ որոշ կարողություններ, ինչպես օրի
նակ սովորելու, կիրառելու, վերլուծելու, գնահատելու, սինթեզելու
և այլն, հատկանշական են բոլոր կամ գրեթե բոլոր մասնագիտա
կան/առարկայական ոլորտների համար և ունեն կարևոր նշանա
կություն, քանի որ շրջանավարտների համար ապահովում են կա
րիերայի և աշխատանքի անցնելու ավելի լայն հնարավորություն
ներ։
Որպես օրինակ, ստորև ներկայացվում է ընդհանրական կա
րողությունների մի կազմ, որը կարող է օգտակար լինել տարբեր
մասնագիտություններով բակալավրի և մագիստորսի ծրագրերի
կրթական վերջնարդյունքները սահմանելիս.
– վերլուծել և սինթեզել,
– կազմակերպել և պլանավորել,
– մայրենի լեզվով գրավոր և բանավոր հաղորդակցվել,
– օտար լեզվով հաղորդակցվել,
– համակարգչով աշխատել,
– տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել և վերլուծել,
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– բարդ խնդիրներ լուծել,
– որոշում
ն եր կայացնել,
– քննաբանորեն մտածել,
– (միջդիսցիպլինար) թիմում աշխատել,
– միջազգային միջավայրում աշխատել,
– այլ ոլորտների մասնագետների հետ շփվել,
– գիտելիքները գործնականում կիրառել,
– հետազոտություն պլանավորել և կատարել,
– նոր իրադրություններին հարմարվել,
– մտահղել/նոր գաղափարներ առաջ քաշել,
– ղեկավարել,
– սովորել,
– ինքնուրույն աշխատել,
– նախագծեր մշակել և կառավարել,
– նախաձեռնողականություն և ձեռներեցություն ցուցաբերել և
այլն:
Նշված ոչ բոլոր կոմպետենցիաներն են հավասարապես
կարևոր տարբեր մասնագիտական ոլորտների համար, սակայն
դրանք ընդհանուր հենք են հանդիսանում կոնկրետ մասնագիտա
կան ոլորտում պահանջվող կրթական վերջնարդյունքների ցանկը
և կառուցվածքը որոշելու համար։ Կրթական ծրագրում ընդհան
րական վերջնարդյունքների ձևավորումը և զարգացումը կարող
է իրականացվել երկու հիմ
ն ական եղանակով։ Առաջինը նախա
տեսում է կրթական ծրագրի կառուցվածում ընդհանրական վերջ
նարդյունքների որոշ մասի ձևավորմանն ուղղված առանձին դաս
ընթացների կամ ուսում
ն ական մոդուլների առկայություն, ինչպես,
օրինակ՝ կառավարման, հաղորդակցման, համակարգչային և տե
ղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման կարողություն
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ներ: Երկրորդ եղանակը ենթադրում է որոշ ընդհանրական վերջ
նարդյունքների ձևավորմանն ուղղված կրթական գործողություն
ների և (կամ) ուսում
ն առության մեթոդների (ինքնուրույն կամ
խմբային առաջադրանքների/աշխատանքների կատարում և այլն)
ներառում ծրագրի հիմ
ն ական (մասնագիտական) կառուցամասի
դասընթացներում։
Ի
 նչպես արդեն նշվեց, ծրագրի ընդհանրական կրթական
վերջնարդյունքների կառուցվածքը և կազմը որոշելու համար, վերը
բերված ցանկից զատ, կարող են օգտագործվել նաև Եվրոպական
բարձրագույն կրթության տարածքի որակավորում
ն երի շրջանակը
(Դուբլինյան նկարագրիչներ) և ՀՀ բարձրագույն կրթության որա
կավորում
ն երի ազգային շրջանակը: Բուն մասնագիտական կրթա
կան վերջնարդյունքները որոշվում են` ելնելով կրթական ծրագրի
կոնկրետ նպատակներից և որակավորման պրոֆիլից: Այս հար
ցում, բացի վերոնշյալ որակավորում
ն երի շրջանակներից, կարող
են օգտակար լինել նաև տարբեր առարկայական/մասնագիտա
կան կողմ
ն որոշիչները (չափորոշիչներ), աշխատաշուկայի ներկա
յացուցիչների, մասնագիտական և ակադեմիական հանրության
պահանջները և այլն (տե՛ս բաժին 1.1)։
Այսպես, մագիստրոսի ծրագրերի կրթական վերջնարդյունք
ների կազմը որոշելիս առաջին հերթին պետք է առաջնորդվել ՀՀ
բարձրագույն կրթության որակավորում
ն երի ազգային շրջանակում
(ՈԱՇ) մագիստրոսի որակավորմանը ներկայացվող պահանջնե
րով, համաձայն որոնց՝ մագիստրոսի որակավորում է շնորհվում
անձանց, ովքեր ունեն ոլորտի խորը մասնագիտացված գիտե
լիք և կարողություններ մասնագիտական գործունեություն և
հետազոտություն իրականացնելու և (կամ) ուսում
ն առությունը
շարունակելու համար։ Մագիստրոսի որակավորում ունեցող ան
ձը.
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1. Գիտելիք և
իմացություն

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2. Գիտելիքի և
իմացության կի
րառում

• Դրսևորում է խորը մասնագիտացված գի
տելիք, այդ թվում՝ տվյալ ոլորտի վերջին
ձեռքբերում
ն երի վերաբերյալ, որը կիրա
ռում է ուսում
ն առության, աշխատանքի և
հետազոտության ընթացքում։
• Դրսևորում է տվյալ մասնագիտական
բնագավառի և հարակից ոլորտների տե
սությունների, առաջավոր սկզբունքների
ու մեթոդների խորը իմացություն:
• Կարող է կիրառել ձեռքբերած գիտելիքը
և իմացությունը, մասնագիտական և/կամ
միջմասնագիտական ոլորտների առաջա
վոր սկզբունքները և մեթոդները` նոր և
անծանոթ իրադրություններում տեսական
ու գործնական բարդ խնդիրներ լուծելու,
հետազոտական ու նորարարական գոր
ծունեութ
 յուն իրականացնելու համար:
• Կարող է կիրառել մասնագիտական հա
ղորդակցման միջոցները մասնագիտա
կան և ոչ մասնագիտական լայն հանրու
թյանը՝ հստակ ու համակարգված ներկա
յացնելու և բացատրելու իր եզրահանգում
ները, համապատասխան հիմ
ն ավորում
ներն ու հետազոտության արդյունքները:

3. Հաղորդակց
ման, ՏՀՏ և
տվյալների հետ
աշխատելու կա
րողություններ

• Կարող է վարժ կիրառել ՏՀՏ-ներ մասնա
գիտական և (կամ) միջմասնագիտական
ոլորտներում նոր և բարդ խնդիրներ լու
ծելու և հետազոտությունների կատարմա
նը օժանդակելու համար:
• Կարող է վերլուծել և գնահատել մասնա
գիտական և (կամ) միջմասնագիտական
ոլորտներին առնչվող քանակական ու
որակական տվյալներ՝ ոչ ամբողջական
կամ սահմանափակ տեղեկատվության
պայմաններում եզրահանգում
ն եր անելու
և որոշում
ն եր կայացնելու նպատակով:
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4. Ընդհանրա
կան իմացական
կարողություն
ներ (ներառյալ
դատողություն
ներ անելը)

• Կարող է հետազոտել մասնագիտական
ոլորտի հիմ
ն ախնդիրները և տալ նորա
րարական ու ստեղծագործական լուծում
ներ, ինչպես նաև առաջադրել ոլորտի
գիտելիքի և պրակտիկայի ընդլայնմանը
միտված արդիական գաղափարներ ու
մոտեցում
ն եր:
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• Կարող է մասնագիտացման և (կամ)
ուսում
ն առության ոլորտում ծավալել գոր
ծունեութ
 յուն, որը պահանջում է բարդ
և անծանոթ աշխատանքային իրադրու
թյունների կառավարման ու վերափոխ
ման ռազմավարական նոր մոտեցում
ն եր:

5. Ինքնուրույնու
թյուն և պատաս
խանատվություն
(ներառյալ սովո
րելու կարողու
թյունները)

• Կարող է ստեղծել և ղեկավարել մասնա
գիտական կամ հետազոտական թիմ և
պատասխանատվություն ստանձնել նրա
անդամ
ն երի մասնագիտական առաջըն
թացի համար:
• Ունակ է գնահատելու իր կրթական պա
հանջմունքներն ու մասնագիտական զար
գացման կարիքները՝ ուսում
ն առությունը
տարբեր միջավայրերում շարունակելու
նպատակով:
• Ունակ է նպաստելու քաղաքացիական
հասարակության զարգացմանը, զուգակ
ցելու ազգային արժեհամակարգը համա
մարդկային արժեքների հետ:

Հ
 ամապատասխանաբար, բակալավրի ծրագրի կրթական
վերջնարդյունքների կազմը որոշելիս հարկավոր է առաջնորդվել
ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորում
ն երի ազգային շրջանա
կում (ՈԱՇ) բակալավրի որակավորմանը ներկայացվող պահանջ
ներով, համաձայն որոնց՝ բակալավրի որակավորում է շնորհ
վում անձանց, ովքեր ունեն համակողմանի և համակարգված
գիտելիք և կարողություններ մի շարք ոլորտներում մասնագի
տական աշխատանք կատարելու և (կամ) ուսումնառությունը
շարունակելու համար։ Բակալավրի որակավորում ունեցող անձը.
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• Դրսևորում է մասնագիտական
աշխատանքի կամ ուսում
ն առու
թյան ոլորտի արդի և հիմ
ն արար
1. Գիտելիք և իմացություն
հասկացությունների, տեսություն
ների ու մեթոդների իմացություն և
առաջադեմ գիտելիք:
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• Կարող է կիրառել ձեռքբերած գի
տելիքը և իմացությունը, ոլորտի
հիմ
ն արար սկզբունքները և մե
2. Գիտելիքի և իմացու
թոդները` մասնագիտական աշ
թյան կիրառում
խատանքի կամ ուսում
ն առության
ընթացքում ծագած խնդիրները
լուծելու համար:
• Կարող է մասնագիտական և ոչ մաս
նագիտական հանրությանը ներկա
յացնել և բացատրել տվյալ ոլորտին
առնչվող տեղեկատվություն, փաս
տարկներ, գաղափարներ, խնդիր
ներ և դրանց լուծում
ն երը։
3. Հաղորդակցման, ՏՀՏ
և տվյալների հետ աշխա
տելու կարողություններ

• Կա
րող է կի
րա
ռել ՏՀՏ-ներ մաս
նագիտական ոլորտում խնդիրներ
լուծելու և աշխատանքն արագաց
նելու համար:
• Կարող է հավաքագրել, մշակել,
վերլուծել և մեկնաբանել մասնա
գիտական ոլորտին առնչվող քա
նակական և որակական տվյալ
ներ՝ հիմ
ն ավորված դատողութ
յուններ անելու համար:

• Կա
րող է վեր
լու
ծել և ա
նել եզ
րահանգում
ն եր՝ դրսևորելով քննա
4. Ընդհանրական իմա
կան մտածողություն, ինչպես նաև
ցական կարողություններ
ցուցաբերել ստեղծագործական մո
(ներառյալ դատողություն
տեցում մասնագիտական ոլորտի
ներ անելը)
խնդիրները բացահայտելու և տար
բեր լուծում
ն եր առաջադրելու հա
մար:
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ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

• Կարող է ծավալել լիարժեք մաս
նագիտական գործունեություն, կա
ռավարել մասնագիտական գոր
ծառույթներ ու ծրագրեր, կայացնել
ինքնուրույն որոշում
ն եր:

5. Ինքնուրույնություն և
պատասխանատվություն
(ներառյալ սովորելու
կարողությունները)

• Կարող է կառավարել աշխատան
քային թիմ և պատասխանատվու
թյուն ստանձնել նրա անդամ
ն երի
մասնագիտական գործունեության
համար:
• Ունակ է բացահայտելու իր կրթա
կան պահանջմունքները և (կամ)
կարիեր
 այի հնարավորությունները
հետագա ուսում
ն առության ուղի
ները որոշելու համար:
• Ունակ է ստանձնելու անձնական
պատասխանատվություն
ազգի
և պետության հանդեպ, հետա
մուտ լինելու ժողովրդավարական
սկզբունքների իրագործմանը և ազ
գային ու համամարդկային արժեք
ների տարածմանը:
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Ինչպես ձևակերպել ծրագրի կրթական
վերջնարդյունքները

Ծրագրի կրթական վերջ
նարդյունքները ձևակերպվում են
դասընթացի/ուսում
ն ական մոդու
լի կրթական վերջնարդյունքների
ձևակերպման սկզբունքով՝ ըստ
հետևյալ դասակարգում
ն երի.

•

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն (խումբ Ա),

•

գործնական մասնագիտական կարողություններ և հմտու
թյուններ (խումբ Բ),

•

ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ և հմտու
թյուններ (խումբ Գ)։

Ս
 ակայն, ի տարբերություն դասընթացի կրթական վերջնար
դյունքների, ծրագրի վերջնարդյունքները լինում են երկու տեսակ՝
-

Կրթական վերջնարդյունքներ, որոնց ձեռքբերումը ուսա
նողի կողմից կարելի է չափել կամ գնահատել ծրագրի
իրականացման ընթացքում կամ նրա ավարտին (եզրա
փակիչ քննություններ, ավարտական ատեստավորում և
այլն)։

-

Կրթական վերջնարդյունքներ, որոնց ձեռքբերումը ուսա
նողի կողմից հնարավոր չէ չափել ծրագրի իրականաց
ման ընթացքում կամ նրա ավարտին։ Դրանք դրսևոր
վում են ծրագրի շրջանավարտի մասնագիտական գոր
ծունեության ընթացքում և չափվում կամ գնահատվում
են գործատուի կողմից։
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Բ
 ացի այդ, ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները սահման
վում են միջին վիճակագրական ուսանողի համար, ի տարբերու
թյուն դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների, որոնք սահման
վում են նվազագույն շեմային մակարդակում։
Ուսանողի կողմից ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների
ձեռքբերումը, ի տարբերություն դասընթացի (ուսում
ն ական մոդու
լի) կրթական վերջնարդյունքների, հնարավոր չէ չափել ուղղակի
մեթոդներով: Այն չափվում է անուղղակի մեթոդներով՝ ծրագրի
բաղկացուցիչ ուսում
ն ական մոդուլների (դասընթացների) կրթա
կան վերջնարդյունքների գնահատման միջոցով։ Քանի որ ծրագրի
կրթական վերջնարդյունքներն ուղղակի և միարժեք կերպով հնա
րավոր չէ գնահատել (չափել), ուստի դրանք տարրալուծվում են
ուսում
ն ական մոդուլների (դասընթացների) մեջ և արտահայտվում
դրանց կրթական վերջնարդյունքներով։
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքներն ակնկալվող այն գի
տելիքները, կարողությունները և հմտություններն են, որոնք ցույց
են տալիս, թե ծրագրի ավարտին հատկապես ի՛նչ պետք է գիտե
նա, հասկանա և կարողանա անել ուսանողը։ Կրթական վերջնար
դյունքները ձևակերպվում են այնպես, որ այդ գիտելիքների, կա
րողությունների և հմտությունների ձեռքբերումը լինի դիտարկելի/
դրսևորելի, չափելի և գնահատելի: Այդ նպատակով՝ վերջնար
դյունքի ձևակերպումը հարկավոր է սկսել ակտիվ, գործողություն
ցույց տվող բայով: Հարկավոր է խուսափել իմանալ, գիտենալ, սո
վորել, տեղ յակ/ծանոթ լինել, հասկանալ, ընկալել, ըմբռնել, տիրա
պետել և նման այլ բայերից, քանի որ դրանց դրսևորման և գնա
հատման եղանակներն անորոշ են: Տարբեր տեսակի կրթական
վերջնարդյունքների սահմանման համար խորհուրդ է տրվում օգտ
վել Բլումի տաքսոնոմիայի տարբեր մակարդակների իմացության
ձևերից (տե՛ս աղ յուսակ 1): Այսպես, մասնագիտական գիտելիքի և
իմացության (խումբ Ա) ձևակերպման համար հարկավոր է օգտվել
Բլումի տաքսոնոմիայի 1-2-րդ մակարդակների համար առաջարկ
վող բայերից, իսկ գործնական մասնագիտական (խումբ Բ) և ընդ
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հանրական/փոխանցելի (խումբ Գ) կարողությունների ու հմտու
թյունների սահմանման համար՝ տաքսոնոմիայի 3-6-րդ մակար
դակների բայերից։
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների քանակը պետք է
պահել ողջամիտ սահմաններում: Պետք չէ պարտադրաբար ներա
ռել բոլոր բաղկացուցիչ դասընթացների կրթական վերջնարդյունք
ները (գործում է «ամբողջն ավելի մեծ է, քան նրա բաղկացուցիչ մա
սերի գումարը» սկզբունքը)։ Որպես կանոն, բակալավրի ծրագրի
համար սահմանվում են մինչև 16-20 կրթական վերջնարդյունքներ
(ներառյալ 3-5 ընդհանրական վերջնարդյունքները), իսկ մագիստ
րոսի ծրագրի համար՝ 14-18 (ներառյալ՝ 2-4 ընդհանրականները):
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպումը հար
կավոր է սկսել այսպես.
«Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.», այ
նուհետև գործողության բայով սկսվող նախադասությամբ թվար
կել համապատասխան տեսական գիտելիքների և գործնական կա
րողությունների ու հմտությունների (մասնագիտական և ընդհան
րական) այն կազմը, որն ակնկալվում է, որ ուսանողը ձեռք կբերի
ծրագրի ավարտին:
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Ստորև ներկայացված են տարբեր կրթական ծրագրերի
վերջնարդյունքների ձևակերպման օրինակներ:

Ա.

Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Թվարկել և լուսաբանել ռեֆլեքսների տեսակները,
ուսուցման հիմ
ն ական տարատեսակները` պարզ
ուսուցում, ընտելացում, դրոշմում, միաժամանակյա
ուսուցում:
Ա2. Տարբերակել կենդանական և բուսական թույները,
նկարագրել դրանց տոքսիկության դրսևորման պայ
մանները, կլինիկական կիրառման ձևերը, թունա
վորում
ն երի բուժման միջոցները, հակաթույների և
դրանց ստացման մեթոդները:
Ա3. Նկարագրել անգլերենի հնչյունաբանության, բառա
գիտության և քերականության հիմ
ն ադրույթները և
թարգմանաբանության հայեցակարգերը:
Ա4. Բացատրել հայերենի ոճագիտության հիմունքները
և տարբեր տիպի տեքստերի լեզվաոճական և բա
նասիրական վերլուծության մեթոդաբանությունը:

Բ.

Գործնական մասնագիտական կարողություններ
և հմտություններ.
Բ1. Գնահատել դեղերի և դեղաչափերի արդյունավե
տությունը, կողմ
ն ակի ազդեցությունները և բացա
սական դրսևորում
ն երը:
Բ2. Վերլուծել բիզնեսի հիմ
ն ախնդիրները և առաջարկել
համարժեք լուծում
ն եր:
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Բ3. Տեխնիկական և վարչական բնույթի որոշում
ն եր կա
յացնել արտադրական կառույցների սպասարկման
և կառավարման ոլորտում:
Բ4. Գնահատել առկա ռեսուրսները բիզնես կառավար
ման նոր զարգացում
ն երին համապատասխան:
Բ5. Վերլուծել և մեկնաբանել անգլերենի հնչյունաբա
նական, ձևաբանական, քերականական երևույթնե
րը և անգլերեն գեղարվեստական տեքստերին բնո
րոշ ոճական հնարքները:
Բ6. Գործադրել ձեռք բերած լեզվական գիտելիքները և
անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսքի հմտություն
ները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում:

Գ.

Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
և հմտություններ.
Գ1. Օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից,
մշակել և ներկայացնել տեղեկատվությունը:
Գ2. Պատրաստել զեկուցում
ն եր, ներկայացնել հետազո
տության արդյունքները, վարել գիտական բանավե
ճեր:
Գ3. Պլանավորել և իրականացնել փորձը, վերլուծել ար
դյունքները և ներկայացնել դրանք մասնագիտական
հանրությանը:
Գ4. Կիրառել օտար լեզվով գրավոր և բանավոր խոսքի
հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտնե
րում:
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Գիտելիքի աստիճանական աճը կրթական ծրագրում
Բ
 ազմամակարդակ կրթական ծրագրերի (բակալավր/մա
գիստրոս) պատշաճ մշակման կարևորագույն սկզբունքներից մեկը
կրթական վերջնարդյունքների տրամաբանական փոխկապվածու
թյան և գիտելիքի աստիճանական աճի, խորացման ու բարդաց
ման ապահովումն է ավելի ցածր մակարդակի կրթական ծրագրից
դեպի ավելի բարձրին անցնելիս: Այդ կապն ապահովվում է, եթե
ծրագրի մշակման հիմքում դրված են ՀՀ բարձրագույն կրթության
որակավորում
ն երի ազգային և համապատասխան ոլորտային
շրջանակները (առկայության դեպքում):
Դ
 իտարկենք այս հանգամանքը կրթական ծրագրի՝ երեք
տարբեր խմբերի պատկանող (խումբ Ա, Բ և Գ) վերջնարդյունքնե
րի օրինակով.

Խումբ Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
«Այս ծրագրի հաջող ավարտին
ուսանողն ունակ կլինի».
Բ
 ԱԿԱԼԱՎՐ

Մ
 ԱԳԻՍՏՐՈՍ
 մանրամասն ներկայացնելու
առանցքային տնտեսագի
տական կատեգորիաները,
մեխանիզմ
ն երը և հիմ
նա
խնդիրները,

 ներկայացնելու հիմ
ն ական
տնտեսագիտական կատե
գորիաները և սկզբունքները՝
ժամանակակից միկրոտնտե
սական և մակրոտնտեսական  բացատրելու ներդրումային
ն երի
և ֆինանսական որոշում
տեսության տեսանկյունից,
կայացման ժամանակակից
 ներկայացնելու տնտեսվարող
սկզբունքները՝ պայմանա
սուբյեկտների գործունեու
վորված տնտեսական միջա
թյան օրենսդրական դաշտը,
վայրի փոփոխություններով,
ներառյալ՝ հարկայինը,
 բնութագրելու տնտեսագի
 բացատրելու շուկայական
տական տվյալների քանա
տնտեսության կառուցված
կական և որակական վերլու
քային տարրերը և դրանց
ծության առաջադեմ մեթոդ
փոխազդեցությունը,
ները։
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 նկարագրելու տնտեսավարող
սուբյեկտների տնտեսական
տվյալների հաշվառման ուղի
ները։

Խ
 ումբ Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություն
ներ և հմտություններ
«Այս ծրագրի հաջող ավարտին
ուսանողն ունակ կլինի».

Մ
 ԱԳԻՍՏՐՈՍ

 համեմատելու ավանդական
տնտեսագիտական դպրոցնե
րի տեսակետները հիմ
ն ական
 օգտագործելու տեղեկատ
տնտեսական կատեգորիանե
վական տեխնոլոգիաները
րի և մեխանիզմ
ն երի մասին
տնտեսական և կառավար
և գնահատելու դրանց կիրա
ման խնդիրները լուծելու հա
ռումը` ներկա տնտեսական և
մար,
քաղաքական պայմաններում,
Բ
 ԱԿԱԼԱՎՐ

 որոնելու, տեսակավորելու,
 կազմակերպելու, վերլուծելու
դասակարգելու և մեկնաբա
և քննադատաբար մեկնա
նելու տնտեսական տվյալնե
բանելու տնտեսագիտական
րը և տեղեկատվությունը,
տվյալները և տեղեկատվու
թյունը տարբեր տեսանկյուն
 կիրառելու հիմ
ն ական հե
ներից, ներառյալ՝ տեսական,
տազոտական մե
 թոդները
մեթոդաբանական և գաղա
գործնական և տեսական
փարական արժեքների կամ
տնտեսագիտական խնդիր
այլ հենքերի միավորումը,
ներ լուծելիս։
 ստեղծագործաբար լուծելու
տեսական և գործնական
տնտեսագիտական խնդիր
ներ՝ միջդիսցիպլինար համա
տեքստում,
 կիրառելու առաջավոր գիտա
կան մեթոդները և գործիքնե
րը գործնական և տեսական
տնտեսագիտական խնդիր
ներ լուծելիս՝ նոր և ինքնա
տիպ տեղեկույթ ստանալու
համար։
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Խ
 ումբ Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություն
ներ և հմտություններ
«Այս ծրագրի հաջող ավարտին
ուսանողն ունակ կլինի».

Մ
 ԱԳԻՍՏՐՈՍ

 կառավարելու մասնագի
տական գործառույթներ ու
ծրագրեր, կայացնելու ինք
 համագործակցելու թիմի ան
նուրույն որոշում
ն եր,
դամ
ն երի հետ՝ համեմատա
բար հստակ սահմանված
 ղեկավարելու աշխատան
խնդիրների շրջանակներում,
քային թիմ, որն ունի սահ
մանված գործառույթներ։
 ակտիվորեն ներկայացնելու
իր կամ թիմի տեսակետներն
ու կարծիքները,
Բ
 ԱԿԱԼԱՎՐ

 օգտագործելու համապա
տասխան ծրագրային ապա
հովումը` կազմակերպական,
վերլուծական աշխատանք
ների և արդյունքների ներ
կայացման համար։
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Օրինակներ
Ստորև ներկայացվում են բակալավրի և մագիստրոսի կրթա
կան ծրագրերի վերջնարդյունքների ձևակերպման մի շարք օրի
նակներ:
Օր
 ինակ

1. «Կենսաինֆորմատիկա» բակալավրի ծրագիր

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու ժամանակակից բնագիտության հիմ
ն ական
սկզբունքները և հայեցակարգերը, ձևակերպելու բնապահպանա
կան գլոբալ և լոկալ հիմ
ն ախնդիրներ,
Ա2. պարզաբանելու բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմ
ն ական
սկզբունքները, վիճակագրության և մաթեմատիկական մոդելա
վորման մեթոդները,
Ա3. ձևակերպելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքները և
ծրագրավորման հիմ
ն ական մեթոդները,
Ա4. բացատրելու կենսաբանական համակարգերի կազմավորվածու
թյան և գործունեության սկզբունքները, նկարագրելու բջիջներում
ընթացող կենսասինթեզի ուսում
ն ասիրման ժամանակակից մոտե
ցում
ն երը:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ և
հմտություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կիրառելու տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և մշակ
ման համակարգչային մեթոդները,
Բ2. օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիանե
րը կենսաբանության տարբեր բնագավառներում,
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Բ3. իրականացնելու կենսաբանական պարզագույն գործընթացների
համակարգչային մոդելավորում,
Բ4. մշակելու և օգտագործելու ոչ բարդ տարաբնույթ փաթեթներ,
Բ5. իրականացնելու գործնական աշխատանքներ կլինիկական և ար
դյունաբերական ոլորտներում,
Բ6. կիրառելու համակարգչային տարաբնույթ ծրագրերը կենսահամա
կարգերի կառուցվածքա-ֆունկցիոն
 ալ ուսում
ն ասիրություններում:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ և
հմտություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու
խնդիրներ,
Գ2. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլու
ծելու,
Գ3. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու մասնագիտական հանրու
թյան հետ,
Գ4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

Օրինակ 2. «Հայոց լեզու և գրականություն» բակալավրի ծրագիր

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու ժամանակակից հայ բանասիրության հիմ
ն ական
սկզբունքները, հայեցակարգերը և հիմ
ն ախնդիրները,
Ա2. մեկնաբանելու հայ լեզվաբանական և գրականագիտական արդի
ուղղությունները,
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Ա3. պարզաբանելու լեզվաբանական և գրականագիտական վերլու
ծությունները, խմբագրական, թարգմանական և մանկավարժա
կան աշխատանք կատարելու հիմ
ն արար սկզբունքները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ և
հմտություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կիրառելու լեզվական և գրականագիտական փաստերի հավաք
ման, պահպանման և մշակման մեթոդները,
Բ2. օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ները լեզվաբանական և գրականագիտական ուսում
ն ասիրություն
ներ կատարելիս,
Բ3. խմբագրելու, սրբագրելու և թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր,
Բ4. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես
նաև իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ մանկա
վարժական ոլորտում:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ և հմտու
թյուններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթելու տեղեկատվություն և վերլու
ծելու,
Գ2. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու հանրության հետ,
Գ3. մայրենի և որևէ օտար լեզվով տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկ
ված և հստակ կառուցելու բանավոր և գրավոր խոսք:
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 ր
Օ
 ինակ 3. «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսի
ծրագիր

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու կենսաէներգետիկայի, սննդի արդյունաբերության
և անվտանգության ոլորտներում կենսատեխնոլոգիաների կիրառ
ման տեսական հիմունքները,
Ա2. լուսաբանելու գենոմի կառուցվածքի և ֆունկցիայի ուսումնասիրու
թյան ու վերլուծության արդի մեթոդները,
Ա3. ներկայացնելու աղտոտիչների կենսական ցիկլերի առանձնա
հատկությունները և շրջակա միջավայրի պահպանության համար
կիրառվող կենսատեխնոլոգիական մեթոդները,
Ա4. մեկնաբանելու կիրառական կենսաբանության բնագավառում
իրավական գործընթացները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ և
հմտություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կիրառելու հետազոտության արդյունքների վերլուծության որակա
կան ու քանակական մեթոդները, կատարելու արտադրական գործ
ընթացների արդյունավետության վիճակագրական վերլուծություն,
Բ2. կիրառելու ռիսկերի գնահատման մեթոդները հանրային առողջությա
նը վերաբերող խնդիրների լուծման համար իրականացվող գործըն
թացներում,
Բ3. աշխատելու ախտաբանական լաբորատորիաներում և կիրառելու մար
դու որոշ հիվանդությունների կլինիկական, արյունաբանական, կենսա
քիմիական, հյուսվածքաբանական, քրոմոսոմային և իմունոլոգիական
մեթոդները,
Բ4. մշակելու առողջ սննդակարգի ռազմավարություններ,
Բ5. աշխատելու սննդի և շրջակա միջավայրի կենսաանվտանգության
լաբորատորիաներում և կիրառելու օտարածին կենդանի օրգա
նիզմ
ն երի (այդ թվում` գենետիկորեն ձևափոխված) հայտնաբեր
ման և քանակական անալիզի ժամանակակից մեթոդները,
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Բ6. կիրառելու սննդում ախտածին մանրէների որակական և քանակա
կան վերահսկողության մոտեցում
ն երը և մեթոդները,
Բ7. աշխատելու ֆերմենտների, մետաբոլիտների, կենսապեստիցիդնե
րի արտադրության բնագավառներում և կիրառելու գյուղատնտե
սական կենսատեխնոլոգիայի մեթոդները,
Բ8. մշակելու միջավայրի աղտոտիչների կենսաքայքայման և կենսա
բանական վերականգնման նոր եղանակներ և կատարելագոր
ծելու գոյություն ունեցողները,
Բ9. գնահատելու կենսավառելիքի օգտագործման հնարավորություն
ները, մշակելու կենսավառելիքի ստացման նոր տեխնոլոգիաներ,
Բ10. իրականացնելու արտոնագրման համար անհրաժեշտ գործընթաց
ներ և մշակելու կենսատեխնոլոգիայի ոլորտի բիզնես պլաններ,
Բ11. կիրառելու գյուղատնտեսական արտադրության և սննդամթերքի
որակի բարձրացմանն ուղղված բույսերի և սննդի ֆունկցիոն
 ալ
գենոմիկ
 այի մեթոդները,
Բ12. վերլուծելու շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռե
սուրսների օգտագործման բնագավառում տարբեր իրավական
համակարգերի կիրառման հնարավորությունները:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ և հմտու
թյուններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
Գ2. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման հա
մար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
Գ4. պատրաստելու գիտական զեկուցում
ն եր, ներկայացնելու հետազո
տությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
Գ6. աշխատելու հետազոտական խմբում և ղեկավարելու այն:
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Օրինակ 4. «Տեղեկատվական համակարգեր» մագիստրոսի
ծրագիր

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու ալգորիթմ
ն երի, տվյալների մոդելների և հաշվո
ղական համակարգերի վերլուծության և նախագծման տեսական
հիմունքները,
Ա2. նկարագրելու տվյալների պահպանման և պաշտպանվածության
հիմ
ն արար սկզբունքները,
Ա3. պարզաբանելու բաշխված միջավայրերում պրոցեսների նախագծ
ման և իրականացման սկզբունքները,
Ա4. ընտրելու բիզնես կողմ
ն որոշվածություն ունեցող ծրագրային հա
մակարգերի կառուցման մոտեցում
ն երը,
Ա5. սահմանելու տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանը և
կառուցմանն առնչվող իրավական և էթիկական նորմեր
 ը:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ և
հմտություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կառուցելու արդյունավետ ալգորիթմ
ն եր կամ տվյալների պահ
պանման մոդելներ,
Բ2. ստեղծելու դինամիկ Web էջեր, տվյալների բազաներ և ցանցային
կիրառություններ,
Բ3. օգտագործելու տարատեսակ մարքեթինգային ռազմավարություն
ներ, ֆինանսական գործիքներ և գործարարական գործընթացներ,
Բ4. տալու առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունա
վետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Բ5. կառուցելու նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտա
գործվող տեղեկատվական համակարգերի համար:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ և հմտու
թյուններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվու
թյունը ստանալու համար,
Գ2. վերլուծելու փաստերը և անելու հիմ
ն ավորված հետևություններ,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քա
շելու նորերը,
Գ4. արդյունավետ կերպով պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրս
ները,
Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։

Օրինակ 5. «Եվրոպական ուսում
ն ասիրություններ» մագիստրոսի
ծրագիր

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու եվրոպական ինտեգրման տեսության և պատմու
թյան հիմունքները,
Ա2. բնութագրելու եվրոպական մշակութային ինտեգրման ասպեկտները,
Ա3. թվարկելու միջազգային տնտեսական հարաբերությունների հիմ
նական ձևերը,
Ա4. պարզաբանելու ԵՄ կառավարման պետականակենտրոն, բազմա
կենտրոն և բազմաշերտ մոդելները և եվրոպական ինտեգրման ու
կառավարման տեսությունները,
Ա5. սահմանելու միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների
գործունեության նպատակները և սկզբունքները,
Ա6. ձևակերպելու եվրոպական արժեքները և եվրոպական ինտեգրման
և եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը:
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Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ և
հմտություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. քննարկելու ԵՄ կառույցների աշխատանքը և եվրոպական մշակույ
թը,
Բ2. բազմակողմանիորեն վերլուծելու և գնահատելու ԵՄ մշակութային
ինտեգրմանը միտված ռազմավարությունները և նախագծերը,
Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլոր
տային հետազոտությունների վերլուծություն,
Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխա
տանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Բ5. վերլուծելւ Հայաստանի հասարակական-քաղաքական համակար
գի եվրոպական գործընթացները:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ և հմտու
թյուններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման հնա
րավորությունները,
Գ2. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
Գ3. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշ
խատանքների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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Գործնական առաջադրանքներ

Առ աջադրանքներ 9 և 10.
Ձևակերպել 4-5 ընդհանրական (փոխանցելի) կարողու
թյուններ և հմտություններ բակալավրի և մագիստրոսի մեկա
կան կրթական ծրագրերի համար:
Ծրագրի ընդհանրական (փոխանցելի) կարողությունների և
հմտությունների ձևակերպումը սկսել հետևյալ կերպ`
«Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի ...»,
այնուհետև առանձին կետերով թվարկել համապատասխան կա
րողությունները և հմտությունները` օգտագործելով ակտիվ (գործո
ղություն ցույց տվող) բայեր: Այսպիսի կրթական վերջնարդյունքնե
րի ձևակերպման համար խորհուրդ է տրվում օգտվել Բլումի տաք
սոնոմիայի 3-6-րդ մակարդակներում կիրառվող բայերի ցանկից:
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Առաջադրանք – 9.
Ձևակերպել ______________________________________ մաս
նագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի ընդհանրա
կան (փոխանցելի) կարողությունները և հմտությունները:
Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ և հմտություններ.

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1.

2.

3.

4.

5.
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Առաջադրանք – 10.
Ձևակերպել ______________________________________ մաս
նագիտության մագիստրոսի կրթական ծրագրի ընդհանրա
կան (փոխանցելի) կարողությունները և հմտությունները:
Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ և հմտություններ.

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1.

2.

3.

4.

5.
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Առաջադրանքներ 11 և 12.
Ձևակերպել բակալավրի կրթական ծրագրի 5-6 մասնագի
տական գիտելիք և իմացություն և նույնքան՝ գործնական մաս
նագիտական կարողություններ և հմտություններ:

Ծրագրի մասնագիտական գիտելիքի և իմացության, ինչպես
նաև գործնական մասնագիտական կարողությունների և հմտու
թյունների ձևակերպումը սկսել այսպես`
«Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի ...»,
այնուհետև առանձին կետերով թվարկել նախ մասնագիտական
գիտելիքը և իմացությունը, այնուհետև՝ գործնական մասնագիտա
կան կարողությունները և հմտությունները` օգտագործելով ակտիվ
(գործողություն ցույց տվող) բայեր:
Մ
 ասնագիտական գիտելիքի և իմացության ձևակերպման հա
մար խորհուրդ է տրվում օգտվել Բլումի տաքսոնոմիայի 1-2-րդ,
իսկ գործնական մասնագիտական կարողությունների և հմտություն
ների ձևակերպման համար՝ 3-6-րդ մակարդակներում կիրառվող
բայերի ցանկից:
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Առաջադրանք – 11.
Ձևակերպել ________________________________________
մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի մասնա
գիտական գիտելիքները և իմացությունը:
Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Առաջադրանք – 12.
Ձևակերպել __________________________________________
մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի գործնա
կան մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները:
Գործնական մասնագիտական կարողություններ և հմտություններ.

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Առաջադրանքներ 13 և 14.
Ձևակերպել մագիստրոսի կրթա
կան ծրա
գրի 5-6 մասնա
գիտական գիտելիք և իմացություն և նույն
քան՝ գործնական
մասնագիտական կարողություններ և հմտություններ:

Ծրագրի մասնագիտական գիտելիքի և իմացության, ինչպես
նաև գործնական մասնագիտական կարողությունների և հմտու
թյունների ձևակերպումը սկսել այսպես`
«Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի ...»,
այնուհետև առանձին կետերով թվարկել նախ մասնագիտական
գիտելիքը և իմացությունը, այնուհետև՝ գործնական մասնագիտա
կան կարողությունները և հմտությունները` օգտագործելով ակտիվ
(գործողություն ցույց տվող) բայեր:
Մ
 ասնագիտական գիտելիքի և իմացության ձևակերպման հա
մար խորհուրդ է տրվում օգտվել Բլումի տաքսոնոմիայի 1-2-րդ,
իսկ գործնական մասնագիտական կարողությունների և հմտություն
ների ձևակերպման համար՝ 3-6-րդ մակարդակներում կիրառվող
բայերի ցանկից:
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Առաջադրանք – 13.
Ձևակերպել ______________________________________ մաս
նագիտության մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագի
տական գիտելիքները և իմացությունը:
Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Առաջադրանք – 14.
Ձևակերպել ______________________________________ մաս
նագիտության մագիստրոսի կրթական ծրագրի գործնական
մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները:
Գործնական մասնագիտական կարողություններ և հմտություններ.

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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1.6. Կրթական ծրագրի կառուցվածքի և
բովանդակության որոշումը
Ծրագրի սահմանված նպատակներին
և կրթական վերջնարդյունքներին համա
պատասխան կառուցվածքի և բովանդակու
թյան որոշումը կրթական ծրագրի մշակման
հաջորդ կարևորագույն քայլն է: Պարզելու
համար, թե ինչպիսի՞ն պետք է լինի կրթա
կան ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակու
թյունը, որպեսզի դրա շրջանակներում ձևա
վորվեն ծրագրի շրջանավարտների համար նախանշված կրթա
կան վերջնարդյունքները, անհրաժեշտ է լուծել ծրագրի բաղկացու
ցիչ ուսում
ն ական միավորների (դասընթացներ, ուսում
ն ական մո
դուլներ և այլն) ընտրության, փոխկապակցվածության և ներդաշ
նակեցման խնդիրը:
Կ
 առուցվածքային առումով կրթական ծրագիրը կարող է բա
ժանվել 3 հիմ
ն ական կառուցամասի` ընդհանուր կրթություն, հիմ
նական մասնագիտական կրթություն և լրացուցիչ մասնագիտական
կրթություն։

1. Ընդհանուր կրթության կառուցամասում
առանձնացվում է երեք բաղադրիչ.

−
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հիմ
ն արար. այն ներառում է այնպիսի դասընթացներ,
առանց որոնց հնարավոր չէ հիմ
ն ական մասնագիտա
կան կրթության կառուցամասի դասընթացների ուսում
նասիրումը,

−

հումանիտար, որը ձևավորում է շրջանավարտի հումա
նիտար, ընդհանուր մշակութային, սոցիալ-անձնային և
հաղորդակցման կարողությունները,

−

կազմակերպական, որը ձևավորում է շրջանավարտի
համակարգային, կազմակերպչական-կառավարչական
և նման այլ կարողություններ:

2. Հիմ
ն ական մասնագիտական կրթու
թյան կառուցամաս, որը ներառում է
երկու բաղադրիչ.

−

մասնագիտական, որը ներառում է այնպիսի դասըն
թացներ, որոնք կազմում են հիմ
ն ական կրթական ծրա
գրի միջուկը և ձևավորում են շրջանավարտի ընդհա
նուր մասնագիտական (հենքային) և հատուկ մասնա
գիտական ուղղվածության կարողությունները,

−

ընդհանրական կամ փոխանցելի, որն ապահովում է գի
տելիքների և կարղությունների փոխանցումը հարակից
մասնագիտական ոլորտներ։
3. Լրացուցիչ կրթության կա
ռուցամաս, որը ներառում է
ոչ պարտադիր, ֆակուլտա
տիվ և/կամ կամընտրական
դասընթացները:

–

Կրթական ծրագրի նախագծման առաջին փուլում ծրա
գրի կառուցվածքի և բովանդակության մշակման համար
կարող է ընտրվել նաև ուսում
ն ական դասընթացների
խմբավորման այլ տարբերակ, որն ապահովում է դրանց
ամբողջականությունը և փոխկապակցվածությունը։
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Կրթական ծրագրի ուսում
ն ական պլանի քարտեզը
Կրթական ծրագրի նպատակներին և վերջնարդյունքներին
համապատասխան ծրագրի բովանդակություն ստանալու համար
հարկավոր է կառուցել և լրացնել ծրագրի ուսում
ն ական պլանի
ստորև ներկայացված քարտեզը (տե՛ս նկար 6), որտեղ ուղղահա
յաց սյունակներում դասավորված են ծրագրի ակնկալվող կրթա
կան վերջնարդյունքները (մասնագիտական և ընդհանրական),
որոնք պետք է ձևավորվեն տվյալ շրջափուլի (բակալավրի, մա
գիստրոսի) կրթական ծրագրի շրջանակներում, իսկ հորիզոնա
կան տողերում` այն դասընթացները, ուսում
ն ական մոդուլները
(ուսուցման ձևերը և այլն), որոնք կազմում են ծրագրի բովանդա
կությունը:
Դասընթաց/
ուսումնական
մոդուլ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4

Ուս. մոդուլ 1

Ուս. մոդուլ n

Բ3

Բ4 Բ5 Գ1 Գ2 Գ3
+

+
+

+

+

+

+

+

+

Ուս. մոդուլ 4
.............

Բ2

+

Ուս. մոդուլ 2
Ուս. մոդուլ 3

Բ1

+
+

+
+

+

+

+

+

+

Նկար 6. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների և բովան
դակության համապատասխանության ստուգումը
ուսում
ն ական պլանի քարտեզի օգնությամբ
Ծրագրի նպատակների սահմանումից և կրթական վերջնար
դյունքների հայտագրումից հետո ծրագիրը մշակող աշխատան
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քային խումբը պետք է կենտրոնանա կրթական ծրագրի բովանդա
կության ձևավորման (կառուցավորման) վրա` ծրագրում ներառե
լով այնպիսի ուսում
ն ական դասընթացներ, մոդուլներ և ուսուցման
ձևեր, որոնք կնպաստեն ծրագրի ակնկալվող կրթական վերջնար
դյունքների ձևավորմանը։ Այսինքն, ծրագրի բոլոր կրթական
վերջնարդյունքների համար պետք է որոշվեն և ընտրվեն այնպիսի
դասընթացներ և ուսուցման ձևեր, որոնք կապահովեն ուսանողնե
րի կողմից ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների հաջող ձեռքբե
րումը:
Այդ նպատակով՝ կրթական ծրագրի ուսում
ն ական պլանը
ներկայացվում է հատուկ քարտեզի միջոցով: Ուսում
ն ական պլա
նի քարտեզը մի փաստաթուղթ է, որտեղ հստակ արտացոլվում է,
թե ինչպես (ինչ ուսում
ն ական մոդուլների օգնությամբ) է ծրագրի
ուսում
ն ական պլանն ապահովում ակնկալվող կրթական վերջնար
դյունքների ձեռքբերումը, և ինչպես են վերջիններս շաղկապված
ծրագրի բաղկացուցիչ ուսում
ն ական մոդուլների հետ։
Ուսում
ն ական պլանի քարտեզի ուղղահայաց սյունակներում
դասավորված են ծրագրի շրջանակներում ձևավորվող կրթական
վերջնարդյունքները (ըստ համապատասխան դասակարգման՝
խումբ Ա, Բ և Գ), իսկ հորիզոնական տողերում` այն դասընթաց
ները, ուսում
ն ական մոդուլները և այլն, որոնք պետք է նպաստեն
դրանց ձևավորմանը: Յուրաքանչյուր կրթական վերջնարդյունքի
և այն ձևավորող հիմ
ն ական դասընթաց(ներ)ի կամ ուսում
ն ական
մոդուլ(ներ)ի (որոնց շրջանակներում գնահատվում է այդ վերջնար
դյունքների ձեռքբերումը) հատման վանդակում դրվում է «+» կամ
«X» նշանը` դրանք շաղկապելով միմյանց հետ (նկար 6):
Լրացված քարտեզը պատկերավոր կերպով ցույց է տալիս
ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների և դասընթացների (ուսում
նական մոդուլների) միջև եղած կապերը, այսինքն՝ հստակ առանձ
նանում են այն ուսում
ն ական մոդուլները, որոնք ապահովում են
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կոնկրետ կրթական վերջնարդյունքի ձևավորումը (դասավորված
են քարտեզի հորիզոնական տողերում), ինչպես նաև կոնկրետ
ուսում
ն ական մոդուլի շրջանակներում ձևավորվող կրթական վերջ
նարդյունք(ներ)ը (դասավորված են քարտեզի ուղղահայաց սյու
նակներում):
Մ
 յուս կողմից, ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների և
նրա բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսում
ն ական մոդուլների)
միջև վերևում նկարագրված կապն ապահովելու համար պետք է
հայտնի լինեն նաև դասընթացների կրթական վերջնարդյունքնե
րը (թեկուզև նախնական), որպեսզի հնարավոր լինի ստուգել, թե
որ դաընթացը ծրագրի որ վերջնարդյունքի ձևավորմանն է նպաս
տում: Օրինակ, նկար 7-ում տեսնում ենք, որ ծրագրի 9-րդ ուսում
նական մոդուլի չորս կրթական վերջնարդյունքներից (ԿՎ) երկուսը
(ԿՎ-1 և ԿՎ-2) նպաստում են ծրագրի Ա7, իսկ մյուս երկուսը (ԿՎ-3
և ԿՎ-4)՝ Բ17 վերջնարդյունքի ձևավորմանը, մինչդեռ 16-րդ ուսում
նական մոդուլի հինգ վերջնարդյունքներից միայն երեքն են (ԿՎ-1,
ԿՎ-2 և ԿՎ-3) ձևավորում ծրագրի Բ15 վերջնարդյունքը:
Հետևաբար, ծրագրում յուրաքանչյուր դասընթաց կամ ուսում
նական մոդուլ պետք է դիտարկվի ոչ թե որպես առանձին ինքնու
րույն միավոր, այլ որպես կրթական ծրագրի օրգանական բաղադ
րիչ:
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Դասընթաց/
ուսումնակամ մոդուլ

Ծրագրի կրթական
վերջնարդյունքները
Ա7

Բ15

Բ17

Ուսումնական մոդուլ 9
+
+

• ԿՎ – 1
• ԿՎ – 2

+
+

• ԿՎ – 3
• ԿՎ – 4
Ուսումնական մոդուլ 16
+
+

• ԿՎ – 1
• ԿՎ – 2

+

• ԿՎ – 3
• ԿՎ – 4
• ԿՎ – 5

Նկար 7.

+
+

Ուսում
ն ական մոդուլի կրթական վերջնարդյունքնե
րի և կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների համա
պատասխանության ստուգումը

Ծրագրի բովանդակության մշակման գործընթացն ավարտ
վում է, երբ բոլոր պլանավորված կրթական վերջնարդյունքների
ձեռքբերման համար արդեն որոշված/հատկացված են համապա
տասխան դասընթացներ և/կամ ուսումնական մոդուլներ։ Այս քայ
լին այնուհետև պետք է հաջորդի դասընթացների ներքին կառուց
վածքի, թեմաների և բովանդակության ձևավորումը` ըստ դաս
ընթացի մակարդակում սահմանված նպատակների և կրթական
վերջնարդյունքների:
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Գործնական առաջադրանքներ

Առաջադրանք 15
Ը
 նտրել 9-ից 14-րդ առաջադրանքներում բակալավրի կրթա
կան ծրագրի համար սահմանված մի քանի վերջնարդյունքներ (4
մասնագիտական գիտելիք և իմացություն, 5 գործնական մասնա
գիտական կարողություններ և 3 ընդհանրական/փոխանցելի կարո
ղություններ): Այնուհետև բակալավրի կրթա
կան ծրա
գրի ուսում
նական պլանում ներառել 5-ից 7-րդ առաջադրանքներում նկա
րագրված այնպիսի դասընթացներ (կամ ուսում
ն ական մոդուլներ),
որոնց կրթական վերջնարդյունքները կապահովեն ծրագրի վերո
նշյալ 12 վերջնարդյունքների ձեռքբերումը ուսանողների կողմից:
Առաջադրանքը կատարելու համար օգտվել ստորև ներկա
յացված երկու ձևաթերթերից:
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Գ1
Գ2
Գ3

Ա1

Ա2

Ա3

Բ5

Բ4

Բ3

Բ2

Բ1

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողու
թյուններ և հմտություններ

Ա4

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
և հմտություններ

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Ք
 այլ 1-ին. Թվարկել բակալավրի ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները հետևյալ 3 խմբերում:

Առաջադրանք – 15.
Կառուցել _________________________________________ մասնագիտության բակալավրի կրթական
ծրագրի ուսում
ն ական պլանի քարտեզը և լրացնել ուսում
ն ական ծրագրի բովանդակությունը հա
մապատասխան դասընթացներով (ուսում
ն ական մոդուլներով):
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N

Ուսումն ական մոդուլի անվանումը
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Գ1

Գ2

Գ3

Բակալավրի ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

 այլ 2-րդ. Յուրաքանչյուր կրթական վերջնարդյունքի ձևավորման համար ընտրել համապատասխան դաս
Ք
ընթաց(ներ) կամ ուսում
ն ական մոդուլ(ներ)` «√»-ով նշելով, թե ո՛ր դասընթացը ծրագրի ո՛ր կրթական վերջ
նարդյունքի ձևավորմանն է նպաստում:

Առաջադրանք 16
Ը
 նտրել 9-ից 14-րդ առաջադրանքներում մագիստրոսի
կրթական ծրագրի համար սահմանված մի քանի վերջնարդյունք
ներ (4 մասնագիտական գիտելիք և իմացություն, 5 գործնական
մասնագիտական կարողություններ և 3 ընդհանրական/փոխանցե
լի կարողություններ): Այնուհետև մագիստրոսի կրթական ծրագրի
ուսումնական պլանում ներառել 5-ից 7-րդ առաջադրանքներում
նկարագրված այնպիսի դասընթացներ (կամ ուսում
ն ական մոդուլ
ներ), որոնց կրթական վերջնարդյունքները կապահովեն ծրագրի
վերոնշյալ 12 վերջնարդյունքների ձեռքբերումը ուսանողների կող
մից:
Առաջադրանքը կատարելու համար օգտվել ստորև ներկա
յացված երկու ձևաթերթերից:
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Գ1
Գ2
Գ3

Ա1

Ա2

Ա3

Բ5

Բ4

Բ3

Բ2

Բ1

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողու
թյուններ և հմտություններ

Ա4

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
և հմտություններ

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Ք
 այլ 1-ին. Թվարկել մագիստրոսի ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները հետևյալ 3 խմբերում:

Առաջադրանք – 15.
Կառուցել ____________________________________________ մասնագիտության մագիստրոսի կրթա
կան ծրագրի ուսում
ն ական պլանի քարտեզը և լրացնել ուսում
ն ական ծրագրի բովանդակությունը
համապատասխան դասընթացներով (ուսում
ն ական մոդուլներով):
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N

Ուսումն ական մոդուլի անվանումը
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Գ1

Գ2

Գ3

Բակալավրի ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

 այլ 2-րդ. Յուրաքանչյուր կրթական վերջնարդյունքի ձևավորման համար ընտրել համապատասխան դաս
Ք
ընթաց(ներ) կամ ուսում
ն ական մոդուլ(ներ)` «√»-ով նշելով, թե ո՛ր դասընթացը ծրագրի ո՛ր կրթական վերջ
նարդյունքի ձևավորմանն է նպաստում:

1.7. ECTS կրեդիտային համակարգը
Կրեդիտը դասընթացի կամ ուսում
նական ծրագրի կրթական վերջնար
դյունքների ձեռքբերման համար սովո
րողից պահանջվող լրիվ (լսարանային և
արտալսարանային) աշխատաժամանակի
չափման պայմանական միավոր է: Սովո
րաբար, եվրոպական 1 կրեդիտը (ECTS)1
համարժեք է ուսանողի 30 ժամ ուսում
ն ա
կան լրիվ բեռնվածությանը (լսարանային
և արտալսարանային), իսկ 1 ամերիկյան
կրեդիտը՝ ուսանողի շաբաթական 2 ժամ
լսարանային բեռնվածությանը:
Կրեդիտային համակարգը ուսում
ն ական գործընթացի կազ
մակերպման, ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսում
ն առու
թյան արդյունքների հաշվառման (չափման), կուտակման և փո
խանցման համակարգ է, որում համապատասխան որակավորումը
շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրա
ժեշտ քանակի կուտակման արդյունքում։
ECTS-ը կրեդիտների փոխանցման և կուտակման համաեվ
րոպական միասնական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսա
նողի ուսում
ն ական լրիվ բեռնվածությունը մեկ ուստարում հավա
սար է 60 ECTS կրեդիտի։ Այն նպաստում և օժանդակում է Եվրո
պական բարձրագույն կրթության տարածքում (ԵԲԿՏ) ուսանողնե
րի ձեռք բերած կրթական արդյունքների արժևորմանը, պաշտո
նական ճանաչմանը և բուհից բուհ (նաև ծրագրից ծրագիր) տեղա
փոխմանը։
ECTS համակարգում կրեդիտները և դասընթացի կամ
ուսում
ն ական ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները սերտորեն
1
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ԿՓԵՀ – Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ։

փոխկապակցված են. եթե կրթական վերջնարդյունքները ներկա
յացնում են ուսում
ն առության արդյունքը, ապա կրեդիտները ցույց
են տալիս այդ ուսում
ն առության աշխատածավալը։ Սովորողը
դասընթացից վաստակում է կրեդիտ, եթե ձեռք է բերում այդ դաս
ընթացով նախատեսված կրթական վերջնարդյունքները։ Մյուս
կողմից, դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների կազմը (քա
նակը) գործնականում սահմանափակված է դասընթացին հատ
կացված կրեդիտներով:
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ECTS կրեդիտային համակարգի հիմ
ն ադրույթները
ՀՀ բարձրագույն կրթության հա
մակարգի բոլոր կրթական մակար
դակներում առկա՝ ուսուցման ուսանո
ղի տարեկան լրիվ (լսարանային, ար
տալսարանային և ինքնուրույն) ուսում
նական բեռնվածութ
 յունը կազմում է
1800 ժամ, ինչը համարժեք է 60 ECTS
կրեդիտի։ Ըստ այդմ, 1 ECTS կրեդիտը
հա
մար
ժեք է ուսա
նո
ղի 30 ժամ լրիվ
ուսում
ն ական բեռնվածությանը։ Սովորաբար, ուսում
ն ական տար
վա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից առնվազն 30-ը տրամադրվում
է ուսում
ն ական պարապմունքներին: Քանի որ ուսանողի շաբաթա
կան լրիվ ուսում
ն ական բեռնվածությունը սովորաբար կազմում է
առավելագույնը 40-45 ժամ (5 օր X 8-9 ժամ), ապա այն համարժեք
է 1,5 ECTS կրեդիտի։
Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը կազ
մում է 180-240 ECTS կրե
դիտ, ի
սկ ուսա
նո
ղի շա
բա
թա
կան լսա
րանային բեռնվածությունը` 23-30 ժամ: Մագիստրոսի կրթական
ծրագրի լրիվ աշխատածավալը կազմում է 60-120 ECTS կրեդիտ,
իսկ ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը` 15-22
ժամ։ Ընդ որում, առկա ուսուցման համակարգում սովորող ուսա
նողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 ECTS կրեդիտ ուսում
ն ական
բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսում
ն ա
կան տարում` 60 ECTS կրեդիտ, հեռակա համակարգում՝ համա
պատասխանաբար 24 և 48 ECTS կրեդիտ: Բացառիկ դեպքերում,
բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը համապատաս
խան թույլտվության դեպքում կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսում
նական բեռնվածություն։
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ECTS կրեդիտային համակարգի կարևորագույն
հատկանիշները
 ECTS կրեդիտներով չափվող ուսում
ն ական բեռնվածու
թյունը ներառում է ուսանողի լսարանային, արտալսարա
նային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր ուսում
ն ական
աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասախո
սություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքնե
րին, լաբորատոր աշխատանքներին և պրակտիկաներին,
կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը,
քննություններին նախապատրաստումը և հանձնումը, ան
հատական հետազոտությունը և այլն:
ն ական բեռնվա
 Կրեդիտը չափում է միայն ուսանողի ուսում
ծությունը: Այն չի ներկայացնում դասընթացի կամ կրթա
կան մոդուլի բարդության աստիճանը, կրթական ծրագրում
նրա մակարդակը կամ ուսանողի կողմից վերջինիս յուրաց
ման աստիճանը (գնահատականը):
 Կրեդիտը ուսանողին տրվում է դասընթացով կամ կրթա
կան մոդուլով նախանշված կրթական վերջնարդյունքների
ձեռքբերումը գնահատող շեմային չափանիշները հաղթա
հարելուց հետո։ Այսինքն, ուսանողը վաստակում է դասըն
թացին հատկացված կրեդիտների ամբողջ քանակը, եթե
բավարարում է գնահատման նվազագույն պահանջները:
ն ական
 ECTS կրեդիտը չափում է ոչ թե դասախոսի ուսում
գործունեության (դասավանդման) աշխատածավալը, այլ
ն ական աշխատանքի (ուսում
ն առության)
ուսանողի ուսում
ծավալը։
 Կրեդիտը չի փոխարինում թվանշանով ուսանողի գնա
հատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտների քա
նակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշանով: Հետևաբար,
կրեդիտային և գնահատման համակարգերի միջև փոխա
դարձ կապ չկա։
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Դասընթացին կրեդիտների հատկացումը
Դ
 ասընթացի ակնկալվող կրթական
վերջնարդյունքների ձևակերպումից հետո
հարկավոր է որոշել, թե որքան ժամա
նակ կպահանջվի միջին վիճակագրական
ուսանողից (ընդունակությունների առու
մով) դրանցից յուրաքանչյուրի ձեռքբերման
համար։ Հաշվարկները պետք է հիմնված
լի
նեն այն գոր
ծո
նի վրա, թե տր
ված ժա
մանակահատվածում ի՛նչ կկարողանա անել միջին վիճակագրա
կան ուսանողը։ Այս պարագայում դասընթացի կրթական վերջ
նարդյունքների քանակը սահմանափակվում է դրան հատկացված
կրեդիտներով։ Դասընթացի ակնկալվող կրթական վերջնարդյունք
ները ձեռք բերելու համար միջին վիճակագրական ուսանողից պա
հանջվող ժամանակը պայմանավորված է ոչ միայն ուսուցանվող
նյութի ծավալով, այլ նաև կրթական միջավայրով (ուսուցման հա
մատեքստով)։ Ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբեր
ման համար միջին վիճակագրական ուսանողից պահանջվող ժա
մանակի որոշումը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով.
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դասընթացի բովանդակային առանձնահատկություն
ներ,



պարապմունքների իրականացման ձևեր (դասախոսու
թյուն, գործնական պարապմունք, լաբորատոր աշխա
տանք և այլն),



դասավանդման, ուսում
ն առության և գնահատման կի
րառվող մեթոդներ,



ուսում
ն ական ծրագրի համակարգվածություն,



ուսանողի ընդունակություններ, աշխատասիրություն և
սկզբնական գիտելիքների մակարդակ,



ակադեմիական խմբում ընդգրկված ուսանողների թիվ,



ուսուցման ժամանակակից միջոցների կիրառում (օրի
նակ՝ տեխնոլոգիապես կահավորված լսարաններ և
այլն),



բուհի առանձնահատկություններ, ձևավորված կրթա
կան ավանդույթներ և այլն։

Այլ խոսքով, միևնույն կրթական վերջնարդյունքները ձեռք
բերելու համար ուսանողից պահանջվող ժամաքանակը (որով
որոշվում է դասընթացին հատկացվող կրեդիտների քանակը) կա
րող է փոխվել` պայմանավորված տվյալ կրթական միջավայրով։
Հետևաբար, ECTS կրեդիտներով արտահայտված ուսում
ն ական
բեռնվածության որոշման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել
հետևյալ կարևոր գործոնները.
−

դասավանդումը կազմակերպված է մեծ խմբերով, թե
ավելի անհատականացված ձևերով, քանի որ դասա
վանդման արդյունքների վրա կարող է ազդել նաև խմ
բում ուսանողների քանակը, մասնավորապես, գործնա
կան պարապմունքների դեպքում,

−

ուսում
ն ական պարապմունքները, որոնց ուսանողը պետք
է մասնակցի, դասախոսություննե՞ր են, սեմինարնե՞ր, թե՞
գործնական պարապմունքներ կամ լաբորատոր աշխա
տանքներ և այլն,

−

էական նշանակություն ունի նաև ուսանողի գնահատ
ման ձևը։

Որպես օրինակ դիտարկենք, թե պարապմունքների ձևով
պայմանավորված ինչպես է փոխվում դասընթացին հատկացվող
կրեդիտների քանակը, այսինքն՝ թե ինչպես միևնույն լսարանային
ժամաքանակի պարագայում տարբեր դասընթացներ կարող են
ունենալ տարբեր աշխատածավալ, հետևաբար նաև՝ հատկաց
վող կրեդիտների տարբեր քանակ։ Դիցուք, դասընթացի բնույթով
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և բովանդակությամբ պայմանավորված՝ Ա դասընթացի 1 ժամ
դասախոսության յուրացման համար ուսանողից պահանջվում է 2
ժամ ինքնուրույն աշխատանք, իսկ 1 ժամ գործնական կամ սեմի
նար պարապմունքի յուրացման համար՝ 1 ժամ ինքնուրույն աշխա
տանք։ Բ դասընթացի 1 ժամ դասախոսության յուրացման համար
ուսանողից պահանջվում է 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, իսկ
1 ժամ գործնական կամ սեմին
 ար պարապմունքի յուրացման հա
մար 0,75 ժամ ինքնուրույն աշխատանք (բացի նշված տարբերակ
ներից, հնարավոր են նաև այլ միջանկյալ դեպքեր, օրինակ՝ 1 ժամ
դասախոսություն համար՝ 1,5 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, իսկ 1
ժամ գործնական կամ սեմին
 ար պարապմունքի համար՝ 0,9 ժամ
ինքնուրույն աշխատանք և այլն)։ Եթե, օրինակ, այդ դասընթաց
ներն ունեն միևնույն, շաբաթական 4 լսարանային ժամ ընդհանուր
ուսում
ն ական բեռնվածություն, ապա պարապմունքների ձևով պայ
մանավորված՝ դրանք կիսամյակում կունենան տարբեր ընդհանուր
աշխատածավալներ, հետևաբար նաև հատկացվող կրեդիտնե
րի տարբեր քանակ, ինչը ներկայացված է աղ յուսակ 2-ում և 3-ում
(հաշվարկներում կիսամյակի տևողությունն ընդունված է 16 շա
բաթ)։
Ինչպես կարելի է նկատել աղ յուսակներում ներկայացված
տվյալներից, ինքնուրույն աշխատանքի համար պահանջվող ժա
մաքանակն էապես ազդում է միևնույն 4 ժամ լսարանային բեռնվա
ծություն ունեցող Ա և Բ դասընթացների ընդհանուր աշխատածա
վալների (հետևաբար նաև կրեդիտատարության) վրա։ Այսպես, Ա
դասընթացի համար շաբաթական 4 ժամ լսարանային բեռնվածու
թյան պարագայում, աշխատածավալը, պարապմունքի ձևով պայ
մանավորված, կարող է փոխվել 3-ից մինչև 6 կրեդիտ (աղ յուսակ
2), միչդեռ Բ դասընթացի համար աշխատածավալի տարբերու
թյունն ավելի փոքր է՝ 3-ից մինչև 4 կրեդիտ (աղ յուսակ 3)։
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Աղ յուսակ 2. Ա դասընթացին հատկացվող կրեդիտների
հաշվարկման օրինակներ
Կիսամ.
Կրեդիտներ
բեռն.

 Պարապմունքի ձևը

Դաս.

Գործ.

Լաբ.

Լսարան.

Ինքնուր.

Լրիվ

Ժամեր

Ճշգրիտ

Ամբողջ

Շաբաթական բեռնվածություն

ա

2

1

1

4

5,5

9,5

152

5,067

5

բ

3

1

0

4

7

11

176

5,867

6

գ

4

0

0

4

8

12

192

6,400

6

դ

0

4

0

4

4

8

128

4,267

4

ե

2

0

2

4

5

9

144

4,800

5

զ

1

1

2

4

4

8

128

4,267

4

է

0

2

2

4

3

7

112

3.733

4

ը

2

2

0

4

6

10

160

5.333

5

թ

0

0

4

4

2

6

96

3.200

3

ժ

3

0

1

4

6.5

10.5

168

5.600

6
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Աղ յուսակ 3. Բ դասընթացին հատկացվող կրեդիտների
հաշվարկման օրինակներ
Կիսամ.
բեռն.

Դաս.

Գործ.

Լաբ.

Լսարան.

Ինքնուր.

Լրիվ

Ժամեր

Ճշգրիտ

Ամբողջ

Կրեդիտներ

 Պարապ-մունքի ձևը

Շաբաթական բեռնվածությունը

ա

2

1

1

4

3.25

7.25

116

3.867

4

բ

3
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Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ լսարանային 1 ժամին
հատկացվող ինքնուրույն ժամաքանակի որոշումն ամենևին էլ կա
մայական գործընթաց չէ։ Այն պետք է հիմ
ն ավորված լինի համա
պատասխան լսարանային դասաժամի բովանդակությամբ պայ
մանավորված՝ ուսանողին հանձնարարվող աշխատանքի ծավալով
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(ուսում
ն ական գործողություններով), ինչը պարտադիր արտացոլ
վում է դասընթացի առարկայական ծրագրում։ Դասընթացի աշ
խատածավալը (կրեդիտատարությունը) ուսում
ն ական ծրագրում
(պլանում) որոշելիս պետք է հաշվի առնել նաև կրեդիտների և շա
բաթական լսարանային ժամեր
 ի չափաքանակների հարաբերակ
ցությունները, որոնք ներկայացված են աղ յուսակ 2-ում և 3-ում։

Աղ յուսակ 4. Դասընթացի (մոդուլի) ինքնուրույն աշխա
տածավալի որոշման նորմեր
 ը
Դասընթաց/մոդուլ
Շաբաթական լսարանային
պարապմունք

Շաբաթական ինքնուրույն
աշխատանք

ժամ

ժամ

պարապմունքի ձևը

1

դասախոսություն

+

1 – 22

1

սեմինար/գործնական

+

0.75 – 1.5

1

լաբորատոր

+

0.5-1

Այսպիսով, կրթական ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացնե
րի և ուսում
ն ական մոդուլների կրեդիտներով արտահայտված աշ
խատածավալն առաջին մոտավորությամբ կարելի որոշել՝ ելնելով
ինքնուրույն աշխատանքին տրամադրվող ժամային համամասնու
թյուններից (երաշխավորվող նորմեր
 ից), որոնք ներկայացված են
աղյուսակ 4-ում։
Դ
 ասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) շաբաթական լրիվ աշ
խատածավալը որոշվում է ուսանողի լսարանային և ինքնուրույն
աշխատանքի ժամաքանակների գումարով։ Ելնելով լսարանային
պարապմունքի ձևից և համապատասխան ժամաքանակից՝ նախ
Պահանջվող ինքնուրույն աշխատանքի շաբաթական ժամաքանակը տրված
միջակայքում որոշում է դասախոսը՝ հաշվարկելով 1 ժամ լսարանային պարապ
մունքի ընթացքում մատուցված նյութը յուրացնելու համար ուսանողից պահանջ
վող իրական ժամաքանակը։
2
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որոշվում է ուսանողից պահանջվող ինքնուրույն աշխատանքի ծա
վալը։ Վերջինիս և լսարանային ժամաքանակի հանրագումարը
կազմում է դասընթացի շաբաթական լրիվ աշխատածավալը։ Դաս
ընթացին հատկացվող կրեդիտների քանակը որոշվում է՝ շաբա
թական լրիվ բեռնվածությունը բազմապատկելով 16 շաբաթով, և
ստացված գումարը բաժանելով 30 ժամի։
Այսօր, ՀՀ բուհական համակարգում լայն տարածում են գտել
դասընթացին կրեդիտների հատկացման երկու սխալ մոտեցում
ներ: Լսարանային ժամերի հիման վրա կրեդիտների հատկացման
դեպքում դրանք պարզապես բաշխվում են (ի տարբերություն հատ
կացման վերոհիշյալ մեխանիզմի) ծրագրի դասընթացների միջև`
ուսում
ն ական պլանում դրանց համար հատկացված լսարանային
ժամերին համեմ
 ատական։ Այս դեպքում սխալմամբ ենթադրվում
է, որ լսարանային ժամեր
 ի քանակը հիմ
ն ականում արտացոլում
է տվյալ դասընթացի յուրացման համար ուսանողից պահանջվող
ուսում
ն ական բեռնվածությունը։ Սակայն, գործնականում, միշտ
չէ, որ այս մոտեցումն արդարացի է, քանի որ, ինչպես արդեն նշ
վեց, լսարանային աշխատանքի միևնույն ժամաքանակը կարող է
ուսանողից պահանջել տարբեր ծավալի ինքնուրույն աշխատանք
և հանգեցնել տարբեր ուսում
ն ական բեռնվածքների։ Հետևաբար,
լսարանային (կոնտակտային) ժամեր
 ի և դասընթացին հատկաց
վող կրեդիտների քանակի միջև միարժեք կապ չկա։ Օրինակ, մեկ
ժամյա դասախոսությունը ուսանողից կարող է պահանջել 2 ժամ
ինքնուրույն աշխատանք, այն դեպքում, երբ երկժամյա սեմինա
րը կարող է պահանջել մեկշաբաթյա նախապատրաստական աշ
խատանք։ Հետևաբար, ECTS կրեդիտը, որը հիմնված է ուսանո
ղի լրիվ ուսում
ն ական բեռնվածության վրա, պայմանավորված չէ
միայն լսարանային ժամերով։
Մ
 եկ այլ դեպքում, հատկացված կրեդիտների քանակը պայ
մանավորվում է այս կամ այն դասընթացի կարևորությամբ։ Դժվար
է ընդունել, որ այս կամ այն դասընթացի կարևորությունը կամ բար
դությունն ինքնին կարող են հիմք հանդիսանալ կրեդիտների հատ
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կացման համար։ Իրականում, հատկացվող կրեդիտների քանակը
պայմանավորված է միայն այն աշխատաժամանակով, որն անհրա
ժեշտ է ուսանողին դասընթացի ակնկալվող կրթական վերջնար
դյունքները ձեռք բերելու համար։ ECTS կրեդիտն արտահայտում
է միայն ժամաքանակով չափվող ուսում
ն ական բեռնվածությունը,
իսկ դասընթացի կարևորությունը, բարդությունը, մակարդակը/տե
սակը ուսում
ն ական ծրագրում կամ այն վարող դասախոսի պաշ
տոնական տարակարգը (կամ համբավը) որևէ դերակատարություն
չպետք է ունենան կրեդիտների հատկացման գործընթացում։ Օրի
նակ, ներածական բնույթի դասընթացն ուսանողից կարող է պա
հանջել ինքնուրույն աշխատանքի ավելի մեծ ծավալ, քան ավելի
բարձր մակարդակում մատուցվող մեկ այլ մասնագիտական դաս
ընթաց։ Միակ ճիշտ մեկնակետն այս հարցում դասընթացն ուսում
նասիրող միջին վիճակագրական ուսանողից պահանջվող հիմ
ն ա
վորված ժամաքանակն է, որն անհրաժեշտ է դասընթացի նյութը
հաջողությամբ յուրացնելու (այսինքն՝ սահմանված կրթական վերջ
նարդյունքները ձեռք բերելու) համար։
Կրեդիտներով արտահայտված ուսում
ն ական բեռնվածու
թյան իրատեսական հաշվարկը բազմաքայլ և հարաբերականորեն
բարդ խնդիր է, որի լուծման համար պրակտիկայում կիրառում են
տարբեր մոտեցում
ն եր։ Ուսում
ն ական լրիվ բեռնվածության որոշ
ման համար կարևոր են ինչպես դասընթացի լսարանային ժամերի
քանակը, այնպես էլ ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի ժամաքա
նակը։ Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքն իր հերթին կարող է նե
րառել հետևյալ կրթական գործողությունները` ուսում
ն ական նյու
թերի որոնում և ձեռքբերում, նյութի ընթերցում և ուսում
ն ասիրում,
ինքնուրույն աշխատանքի/զեկույցի պատրաստում, աշխատանք լա
բորատորիայում, նախապատրաստում քննությանը և այլն:
Կրեդիտով արտահայտված ուսում
ն ական բեռնվածության
որոշման համար դասախոսը նախ պետք է որոշի դասընթացում
ուսում
ն ասիրվող յուրաքանչյուր թեմայի յուրացման համար ուսա
նողից պահանջվող վերոնշյալ կրթական գործողությունները և
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դրանց իրականացման մոտավոր աշխատածավալները՝ արտա
հայտված ժամերով։ Այստեղ առանձնապես կարևոր է դասախո
սական աշխատանքի փորձը։ Շատ օգտակար է նաև ուսանողների
անկետավորումը՝ նյութը յուրացնելու համար նրանցից պահանջ
վող աշխատաժամանակի գնահատման նպատակով։ Այն հնարա
վորություն է տալիս ստուգելու, թե նյութն ավարտելուց հետոուսա
նողները կարողանում են արդյոք հատկացված ժամանակահատ
վածում կատարել իրենց ուսում
ն ական բեռնվածքը, թե ոչ։
Այսպիսով, դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) լրիվ բեռնվա
ծությունը որոշվում է այն խնդիրների ընդհանուր ցանկով, որն
ուսանողը պետք է կատարի դասընթացի շրջանակներում։ Այդ
խնդիրները կամ համապատասխան կրթական գործողությունները
սահմանվում են` հաշվի առնելով ակնկալվող կրթական վերջնար
դյունքները և դրանց հասնելու համար ուսանողից պահանջվող աշ
խատաժամանակը (բեռնվածությունը)։
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Ինչպես հատկացնել ECTS կրեդիտը
Ճիշտ մոտեցում.



– Ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբեր
ման համար ուսանողից պահանջվող լրիվ աշխատա
ժամանակի իրատեսական հաշվարկ։
Առաջին սխալ մոտեցում.



– Կրեդիտները հատկացվում են լսարանային/կոնտակ
տային ժամերին համամասնաբար։ Սակայն, 1 լսա
րանային ժամը պարապմունքի և դասավանդման
ձևով, ի
նչ
պես նաև վերևում նկա
րագր
ված այլ գոր
ծոններով պայմանավորված՝ պահանջում է տարբեր
ծավալի ինքնուրույն աշխատանք։
Մեկ այլ սխալ մոտեցում.



– Կրեդիտների հատկացման համար հիմք է ընդուն
վում դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) բարդությու
նը, կարևորությունը կամ մակարդակը ուսում
ն ական
ծրագրում, ինչպես նաև դասախոսի որակավորումը
կամ կոչումը։

Ա
 յսպիսով, ելնելով վերոնշյալից, առաջարկվում է կրթական
ծրագրի ուսում
ն ական բեռնվածության որոշման հետևյալ մեթոդա
բանությունը, որը հիմնված է մի շարք քայլերի հաջորդական իրա
կանացման վրա.
1.

Կրթական ծրագրի բովանդակությունը կազմող դասըն
թացների (ուսում
ն ական մոդուլների) կազմի որոշում՝ ել
նելով 1.6 բաժնում նկարագրված մեթոդաբանությունից:
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2.

Յուրաքանչյուր դասընթացի շրջանակում նախատեսվող
կրթական գործողությունների պլանավորում և դրանց
կատարման համար ուսանողից պահանջվող աշխատա
ժամանակի որոշում:

3.

Որոշված աշխատաժամանակի (ուսում
ն ական բեռնվա
ծության) ստուգում և ճշգրտում՝ դասընթացն ուսում
ն ա
սիրող ուսանողների հարցման (անկետավորման) միջո
ցով:

4.

Ուսում
ն ական ծրագիրը կազմող բոլոր դասընթացների
ճշգրտված աշխատածավալների արտահայտում կրե
դիտներով` հաշվարկված ժամաքանակը բաժանելով
30-ի:

5.

Դասընթացներին հատկացված կրեդիտների հանրա
գումարը համեմ
 ատվում է տվյալ կրթական մակարդա
կի համար սահմանված ուսում
ն ական բեռնվածության
հետ (180-240 կրեդիտ` բակալավրի և 60-120 կրեդիտ`
մագիստրոսի կրթական ծրագրերի համար):

6.

Կրեդիտների հատկացման գործընթացն ավարտվում
է, եթե դասընթացների և ուսում
ն ական այլ մոդուլնե
րի կրեդիտների հանրագումարը մոտ է տվյալ կրթա
կան ծրագրի համար վերևում սահմանված կրեդիտնե
րի թույլատրելի արժեքին։ Սա նշանակում է, որ ծրագրի
ուսում
ն ական լրիվ բեռնվածությունն իրատեսական է՝
միջին վիճակագրական ուսանողի իրականացման տե
սանկյունից:

7.

Հակառակ դեպքում վերանայվում է առանձին դասըն
թացների և մոդուլների կրթական վերջնարդյունքների
ցանկը (այս դեպքում գործողությունների հետագա ըն
թացքը վերսկսվում է 2-րդ քայլից) կամ փոխվում է ծրա

գիրը կազմող դասընթացների կազմը (այս դեպքում
գործողությունների հետագա ընթացքը վերսկսվում է
1-ին քայլից):
Վ
 երոնշյալ քայլերի կատարման ընթացակարգը ներկայաց
ված է նկար 8-ում:
Նկարագրված գործընթացում հիմ
ն ական դերակատարու
թյունը վերապահված է ծրագիրն իրականացնող դասախոսական
կազմին, որը որոշում է յուրաքանչյուր դասընթացով (ուսում
ն ական
մոդուլով) ակնկալվող կրթական գործողությունների կատարման
համար պահանջվող ժամաքանակը։ Այդ ժամաքանակով արտա
հայտված ընդհանուր բեռնվածությունը հիմք է հանդիսանում դաս
ընթացին հատկացվող կրեդիտների որոշման համար։ Այս աշխա
տանքը կատարելու համար դասախոսական կազմին առաջարկ
վում է դասընթացի (կրթական մոդուլի) պլանավորման ձևաթերթը
(տե՛ս աղ յուսակ 5), որը լրացնում է տվյալ դասընթացը վարող դա
սախոսը։ Այն պարունակում է դասընթացի վերաբերյալ հիմ
ն ա
կան տեղեկատվությունը, ակնկալվող կրթական վերջնարդյունք
ները, որոնք ուսանողը պետք է ձեռք բերի դասընթացի ավարտին,
դրանք ձեռք բ
 երելու համար նախատեսված կրթական գործողու
թյունների ցանկը, ինչպես նաև ուսանողի գնահատման ձևերը։
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1. Ուսումնական ծրագրի
դասընթացների կազմի
սահմանում

2. Դասընթացների
աշխատածավալների
որոշում

3. Աշխատածավալների
ճշգրտում ուսանողների
անկետավորման
միջոցով

6. Կրթական
վերջնարդյունքների և/
կամ դասընթացների
ցանկի վերանայում

ոչ

4. Ծրագրի ընդհա
նուր աշխատածավալը
կազմո՞ւմ է 240/120
կրեդիտ

այո
5. Գործընթացի
ավարտ։ Ծրագիրն
իրատեսական է

Նկար 8.

Կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալի որոշման
և ստուգման ընթացակարգ

Դ
 ասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) բեռնվածությունը պայ
մանավորված է ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները ձեռք
բերելու համար ուսանողից պահանջվող կրթական գործողություն
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ների բնույթով և քանակով։ Այդ բեռնվածքը չափվում է ժամաքա
նակով (օրինակ` 5 կրեդիտ ծավալով դասընթացը ենթադրում է
մոտավորապես 150 ժամ ուսանողի ինքնուրույն աշխատանք)։ Յու
րաքանչյուր դասընթաց (մոդուլ) պահանջում է որոշակի կրթական
գործողություններ, որոնց կազմը, ինչպես արդեն նշվեց, որոշվում
է՝ հաշվի առնելով հետևյալ գործոնները.
−

Ուսուցման մեթոդները (դասավանդման եղանակները).
դասախոսություն, գործնական կամ սեմին
 ար պարապ
մունք, լաբորատոր աշխատանք, գիտական սեմին
 ար,
խորհրդատվությունների անցկացում, արտադրական
կամ ուսում
ն ական պրակտիկա, դաշտային աշխա
տանք, հետազոտություն, հաշվարկային կամ նախա
գծային աշխատանք և այլն։

−

Ուսում
ն առության մեթոդները (ուսանողի կրթական գոր
ծողությունները). հաճախում դասապարապմունքներին,
ուսում
ն ական նյութի և լրացուցիչ գրականության հայ
թայթում և ընթերցում, առաջադրանքների կատարում,
տնային աշխատանքների պատրաստում, ինքնուրույն
աշխատանք կամ հետազոտություն, լսարանային լուսա
ցուցադրության պատրաստում և այլն:

−

Գնահատման ձևերը. բանավոր կամ գրավոր քննու
թյուն, բանավոր զեկույց, թեստ, էսսե կամ գրավոր աշ
խատանք, կուրսային կամ ավարտական աշխատանք,
հաշվետվություն պրակտիկայի կամ դաշտային աշխա
տանքի վերաբերյալ, ընթացիկ գնահատում
ն եր և այլն։

Առաջին փուլում (դասընթացը մշակելիս կամ վերջինիս իրա
կանացումը պլանավորելիս) դասախոսը որոշում է այն ժամաքա
նակը, որն անհրաժեշտ է ուսանողին դասընթացի (ուսում
ն ական
մոդուլի) շրջանակներում պլանավորված կրթական գործողություն
ները կատարելու համար։ Ժամաքանակով չափված ուսում
ն ական
բեռնվածությունն այնուհետև վեր է ածվում կրեդիտների` բաժանե
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լով վերջինս 30-ի և արդյունքը կլորացնելով մինչև ամենամոտ ամ
բողջ թիվը (օրինակ` 160 ժամ/ 30=5,33 ≈5կրեդիտ)։
Հ
 աջորդ փուլում (դասընթացի մատուցման ընթացքում կամ
արդյունքում) կատարվում է արդեն որոշված ուսում
ն ական բեռնվա
ծության ճշգրտում։ Վերջինս իրականացվում է ուսանողների ան
կետավորման (հարցման) միջոցով` պարապմունքների ընթացքում
կամ դասընթացի ավարտին։ Դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի)
բեռնվածության ճշգրտման անկետայի ձևաթերթը, որը լրացնում է
ուսանողը, ներկայացված է աղ յուսակ 6-ում։ Այն նախատեսված է
դասընթացի նյութի յուրացման համար ուսանողի ծախսած փաս
տացի ժամաքանակի գրանցման համար և հնարավորություն է
տալիս ստուգելու, թե հաշվարկային բեռնվածությունն իրականում
համապատասխանում է փաստացի ծախսված ժամանակին, թե`
ոչ։ Ուսանողները ստանում են այս ձևաթերթը, որում լրացված չէ
միայն կրթական տարբեր գործողությունների համար նախատես
ված ժամանակը, լրացնում են այն և հանձնում դասախոսին։ Ձևա
թերթի օգտագործման շնորհիվ նրանք լրացուցիչ տեղեկացվում են
նաև դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) ակնկալվող կրթական
վերջնարդյունքների կազմի և կրթական գործողությունների վերա
բերյալ։
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Աղ յուսակ 5. Դասընթացի պլանավորման և ուսանողի
աշխատաժամանակի հաշվարկման ձևաթերթ (լրացնում
է դասախոսը)
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՁԵՎԱԹԵՐԹ
(լրացնում է դասախոսը)

Կրթական ծրագրի անվանումը. ……………………………………………………
Դասընթացի անվանումը. ……………………………………………………………
Դասընթացի տեսակը. ընդհանուր /մասնագիտական /ընտրովի ………………
Դասընթացի մակարդակը. բակալավր /մագիստրոս /հետազոտող
Նախապայմաններ. ………………………………………………………………………
ECTS կրեդիտների քանակը. 5 ECTS (ուսանողի միջին աշխատաժամանակը`
150)
Ձևավորվող
Կրթական գործողու Ուսանողի հաշվար
կրթական վերջ
թյուններ
կային աշխատա
նարդյունքներ
ժամանակ (ժամ)
Կրթական
Կրթ. գործողություն-1.1
8,5
արդյունք-1
Կրթ. գործողություն-1.2
12,5

Կրթական
արդյունք-2

Կրթական
արդյունք-n

Ընդամեն
 ը՝

Գնահատում

Կրթ. գործողություն-1.3

6,5

Գրավոր աշխատանքի
ներկայացում

Կրթ. գործողություն-1.4

14,0

30%

Կրթ. գործողություն-1.5

11,5

Կրթ. գործողություն-2.1

3,5

Կրթ. գործողություն-2.2

15,5

Լուսացուցադրություն

Կրթ. գործողություն-2.3

6,0

20%

Կրթ. գործողություն-2.4

9,5

Կրթ. գործողություն-n.1

12,5

Կրթ. գործողություն-n.2

4,0

Կրթ. գործողություն-n.3

5,5

…

…

…

…

150

Գրավոր քննություն
50%

100%
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Աղ յուսակ 6. Դասընթացի փաստացի աշխատաժամանա
կի ճշգրտման ձևաթերթ (լրացնում է ուսանողը)
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
Բ
 ԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՃՇԳՐՏՄԱՆ
ՁԵՎԱԹԵՐԹ
(լրացնում է ուսանողը)

Կրթական ծրագրի անվանումը. ……………………………………………………..
Դասընթացի անվանումը. ……………………………………………………………..
Դասընթացի տեսակը. ընդհանուր /մասնագիտական/ընտրովի ………………..
Դասընթացի մակարդակը. բակալավր /մագիստրոս/հետազոտող
Նախապայմաններ. ……………………………………………………………………
ECTS կրեդիտների քանակը. 6 ECTS (ուսանողի միջին աշխատաժամանակը`
180 ժամ) …………………………………………………………………….
Ձևավորվող
կրթական
վերջնար
դյունքներ
Կրթական
արդյունք-1

Կրթական
արդյունք-2

Կրթական
արդյունք-n

Ընդամեն
 ը՝
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Կրթական գործողու
թյուններ

Ուսանողի հաշ
վարկային աշ
խատաժամանակ
(ժամ)

Գնահատում

Կրթ. գործողություն-1.1

12,5

Գրավոր աշխատանքի
ներկայացում

Կրթ. գործողություն-1.2

15,5

Կրթ. գործողություն-1.3

7,5

Կրթ. գործողություն-1.4

16,0

Կրթ. գործողություն-1.5

13,5

Կրթ. գործողություն-2.1

5,5

Լուսացուցադրություն

Կրթ. գործողություն-2.2

16,0

20%

Կրթ. գործողություն-2.3

7,5

Կրթ. գործողություն-2.4

12,0

Կրթ. գործողություն-n.1

15,5

Գրավոր քննություն

Կրթ. գործողություն-n.2

6,0

50%

Կրթ. գործողություն-n.3

7,5

…

…

…

…

180

30%

100%

Դ
 ասընթացին հատկացված կրեդիտների (ուսում
ն ական
բեռնվածության) և (կամ) կրթական գործողությունների ճշգրտում
է պահանջվում բոլոր այն դեպքերում, երբ ուսանողների անկետա
վորման արդյունքում ստացված կրեդիտների միջին թվաբանակա
նը զգալիորեն տարբերվում է (10%-ից ավելի) հաշվարկային եղա
նակով ստացվածից։ Սա կարող է պահանջել նաև ծրագրի դաս
ընթացների (ուսում
ն ական մոդուլների) ցանկի և (կամ) կրթական
վերջնարդյունքների վերանայում` տվյալ կրթական ծրագրի համար
սահմանված կրեդիտների ընդհանուր քանակը (180-240 ECTS կրե
դիտ բակալավրի և 60-120` մագիստրոսի ծրագրերի համար) պահ
պանելու նպատակով։
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Օրինակներ
Ստորև ներկայացվում են մի շարք դասընթացների և այլ
ուսում
ն ական մոդուլների աշխատածավալների հաշվարկման օրի
նակներ:

Օ
 րինակ 1. Դասընթացի մոդուլի աշխատածավալի հաշվարկ:
Դիցուք շաբաթական ունենք 4 լսարանային ժամով իրակա
նացվող դասընթացի մոդուլ, որի համար նախատեսված է շաբա
թական 2 ժամ դասասխոսություն, 1 ժամ գործնական պարապ
մունք և 1 ժամ լաբորատոր աշխատանք։ Մոդուլի բովանդակու
թյունից և բնույթից ելնելով՝ դասախոսը կատարել է նախնական
հաշվարկ և որոշել, որ 1 ժամ դասախոսության նյութը յուրացնելու
համար ուսանողից կպահանջվի 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,
1 ժամ գործնական նյութի համար 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,
իսկ 1 ժամ լաբորատոր աշխատանքի համար՝ 0,5 ժամ։ Արդյուն
քում դասընթացի մոդուլի ընդհանուր աշխատածավալը կկազմի.
Աշխատածավալ = 4 լս. ժամ. + 2 դաս.. x 2 ժամ. + 1 գործ.. x
1 ժամ.+ 1 լաբ.. x 0.5 ժամ. = 4 լս. ժամ. + 5,5 ինք. ժամ = 9,5
ժամ/շաբաթական։
Կ
 իսամյակի համար կունենանք՝ 9,5 ժամ/շաբ.. x 16 շաբ. =
152 ժամ:
Ուստի, դասընթացի մոդուլին հատկացվող կրեդիտների
քանակը կկազմի.
152 ժամ/30 = 5,07 ≈ 5 ECTS կրեդիտ։
Ստացված կրեդիտների քանակն այնուհետև ճշգրտվում է
ուսանողների անկետավորման միջոցով՝ մոդուլի իրականացման
ավարտին։
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Օրինակ 2. Դասընթացի աշխատածավալի հաշվարկ:
Դիցուք շաբաթական ունենք 6 լսարանային ժամով 2 կի
սամյակների ընթացքում իրականացվող դասընթաց, որի հա
մար նախատեսված է շաբաթական 3 ժամ դասասխոսություն,
2 ժամ գործնական պարապմունք և 1 ժամ լաբորատոր աշխա
տանք։ Դասընթացի բովանդակությունից և բնույթից ելնելով՝
դասախոսը կատարել է նախնական հաշվարկ և որոշել, որ 1
ժամ դասախոսության նյութը յուրացնելու համար ուսանողից
կպահանջվի 1,5 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, 1 ժամ գործնա
կան նյութի համար՝ 1,25 ժամ ինքնուրույն աշխատանք, իսկ 1
ժամ լաբորատոր աշխատանքի համար ՝ 0,75 ժամ։ Արդյունքում
դասընթացի ընդհանուր աշխատածավալը կկազմի.
Աշխատածավալ = 6 լս. ժամ. + 3 դաս.. x 1,5 ժամ. + 2 գործ..
x 1,25 ժամ.+ 1 լաբ.. x 0.75 ժամ. = 6 լս. ժամ. + 7,75 ինք.
ժամ. = 13,75 ժամ/շաբաթական:
Ուսում
ն ական տարվա համար կունենանք՝ 13,75 ժամ/շաբ.
x 16 շաբ. x 2 կիսամյակ = 440 ժամ:
Ուստի, դասընթացին հատկացվող կրեդիտների քանակը
կկազմի.
440 ժամ./30 = 14,67 ≈ 15 ECTS կրեդիտ։
Նորից, ստացված կրեդիտների քանակն այնուհետև
ճշգրտվում է ուսանողների անկետավորման միջոցով՝ դասըն
թացի իրականացման ավարտին։
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Օ
 րինակ 3. Ուսում
ն ական այլ մոդուլների աշխատածավալնե
րի հաշվարկ:
Քանի որ համաձայն կրեդիտային համակարգի հիմ
ն ա
կան նորմեր
 ի (տե՛ս սույն բաժնի երկրորդ ենթաբաժինը)՝ ուսա
նողի շաբաթական լրիվ ուսում
ն ական բեռնվածությունը հավա
սար է 1,5 ECTS կրեդիտի, ուստի.
 Կուրսային աշխատանքը, որը կատարվում է 1,5 շաբա
թում, գնահատվում է 1,5 շաբաթ x 1,5 կրեդիտ = 2,25 ≈ 2
ECTS կրեդիտ։
 3 շաբաթյա պրակտիկային հատկացվող կրեդիտների
քանակը կազմում է՝ 3 շաբաթ x 1,5 կրեդիտ = 4,5 ≈ 4 կամ
5 ECTS կրեդիտ։
 Ուսում
ն ական պարապմունքներից ազատ կիսամյակում
կատարվող ավարտական աշխատանքին հատկացվող
կրե
դիտ
նե
րի քա
նա
կը կազ
մում է՝ 16 շա
բաթ x 1,5 կրե
դիտ= 24 ECTS կրեդիտ։
 Երկու կիսամյակում կատարվող մագիստրոսական թե
զը գնահատվում է (4+16) շաբաթ x 1,5 կրեդիտ = 30 ECTS
կրեդիտ, եթե առաջին կիսամյակում թեզը կատարվել է
ուսում
ն ական պարապմունքներին զուգահեռ, իսկ երկ
րորդ կիսամյակում՝ ուսում
ն ական պարապմունքների բա
ցակայության պայմաններում։
Ստացված արդյունքները նորից ճշգրտվում են ուսանող
ների անկետավորման միջոցով՝ տվյալ մոդուլի կատարման
վերջում։
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Գործնական առաջադրանքներ
Ա
 ռաջադրանք 17
Օգտվելով բակալավրի կրթական ծրագրի դասընթացի/
ուսում
ն ական մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնար
դյունքների ցանկից, դասավանդման, ուսում
ն առության և գնա
հատման ընտրված ձևերից ու մեթոդներից` լրացնել ստորև տրա
մադրված ձևաթերթը՝ յուրաքանչյուր կրթական վերջնարդյունքի
ձեռքբերման համար որոշելով ուսանողից պահանջվող կրթական
գործողություններն ու դրանց կատարման համար ծախսվող ժա
մաքանակը:
Որոշել դասընթացի հաջող յուրացման համար ուսանողից
պահանջվող լրիվ (լսարանային և արտալսարանային) աշխատա
ժամանակը՝ գումարելով ստացված առանձին ժամաքանակները,
այնուհետև որոշել դասընթացին հատկացվող ECTS կրեդիտների
քանակը՝ լրիվ աշխատաժամանակը բաժանելով 30-ի։
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Առաջադրանք - 17.
Որոշել բակալավրի ծրագրի _____________________________
դասընթացի հաջող յուրացման համար ուսանողից պահանջ
վող լրիվ աշխատաժամանակը (ժամ) և դասընթացին հատ
կացվող կրեդիտների քանակը (ECTS կրեդիտ):
Դասընթացի անվանումը`
_________________________________________________________
Ակնկալվող կրթական
վ
 երջնարդ
 յունքները

1.

Կրթական
գործողությունները

Ուսանողի
հաշվարկային
աշխատաժա
մանակը (ժամ)

1.1
1.2
1.3
1.4

2.

2.1
2.2
2.3
2.4

3.

3.1
3.2
3.3
3.4

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

Ընդամեն
 ը՝
ECTS կրեդիտների քանակը` _______ժամ/30 = ________ կրեդիտ
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Առաջադրանք 18
Օգտվելով մագիստրոսի կրթական ծրագրի դասընթացի/
ուսում
ն ական մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնար
դյունքների ցանկից, դասավանդման, ուսում
ն առության և գնա
հատման ընտրված ձևերից ու մեթոդներից` լրացնել ստորև տրա
մադրված ձևաթերթը՝ յուրաքանչյուր կրթական վերջնարդյունքի
ձեռքբերման համար որոշելով ուսանողից պահանջվող կրթական
գործողություններն ու դրանց կատարման համար ծախսվող ժա
մաքանակը:
Որոշել դասընթացի հաջող յուրացման համար ուսանողից
պահանջվող լրիվ (լսարանային և արտալսարանային) աշխատա
ժամանակը՝ գումարելով ստացված առանձին ժամաքանակները,
այնուհետև որոշել դասընթացին հատկացվող ECTS կրեդիտների
քանակը՝ լրիվ աշխատաժամանակը բաժանելով 30-ի։
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Առաջադրանք - 18.
Որոշել մագիստրոսի ծրագրի ___________________________
դասընթացի հաջող յուրացման համար ուսանողից պահանջ
վող լրիվ աշխատաժամանակը (ժամ) և դասընթացին հատ
կացվող կրեդիտների քանակը (ECTS կրեդիտ):
Դասընթացի անվանումը`
_________________________________________________________
Ակնկալվող կրթական
վ
 երջնարդ
 յունքները

1.

Կրթական
գործողությունները

Ուսանողի
հաշվարկային
աշխատաժա
մանակը (ժամ)

1.1
1.2
1.3
1.4

2.

2.1
2.2
2.3
2.4

3.

3.1
3.2
3.3
3.4

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

Ընդամեն
 ը՝
ECTS կրեդիտների քանակը` _______ժամ/30 = ________ կրեդիտ
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս գլխում ներկայացված նյու
թը յուրացնելուց հետո դուք կկարո
ղանաք.
1. Սահմանել կրթական ծրագրի
նպատակները։
2. Սահմանել դասընթացի նպա
տակները։
3. Սահմանել, թե ինչ է կրթական վերջնարդյունքը։
4. Բացատրել իմացության ձևերի դասակարգման Բլումի տաք
սոնոմիան։
5. Կիրառել Բլումի տաքսոնոմիան կրթական վերջնարդյունք
ներ գրելիս։
6. Թվարկել կրթական վերջնարդյունքների հիմ
ն ական բնութա
գրերը։
7. Ձևակերպել պատշաճ և հստակ կրթական վերջնարդյունք
ներ դասընթացի համար։
8. Ձևակերպել պատշաճ և հստակ կրթական վերջնարդյունք
ներ արդյունահեն կրթական ծրագրի համար։
9. Թվարկել կրթական վերջնարդյունքների օգտագործման առա
վելությունները։
10. Որոշել կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությու
նը։
11. Կառուցել կրթական ծրագրի ուսում
ն ական պլանի քարտեզը։
12. Նախագծել և մշակել արդյունահեն կրթական ծրագրեր։
13. Ընտրել կրթական վերջնարդյունքներին համապատասխան
արդյունավետ դասավանդման և ուսում
ն առության ձևեր ու
մեթոդներ։
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14. Սահմանել, թե ինչ է ECTS կրեդիտը և ներկայացնել վերջի
նիս հիմ
ն ադրույթներն ու նորմերը։
15. Հատկացնել ECTS կրեդիտներ դասընթացներին և ուսում
ն ա
կան մոդուլներին։
16. Կազմել իրատեսական աշխա
տածավալով ուսում
ն ական ծրա
գրեր։
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ԳԼՈՒԽ 2. ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ,
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Արդյունահեն կրթական
ծրագրերի և դասընթացնե
րի մշակմանը պետք է հետևի
դրանց արդյունավետ իրակա
նացումը լսարանում։ Վերջինս
ենթադրում է, որ ուսանողնե
րի համար պետք է ստեղծվեն
համապատասխան պայման
ներ և իրականացվեն գործո
ղություններ կրթական ծրագրով և նրա բաղկացուցիչ դասընթաց
ներով ու այլ ուսում
ն ական մոդուլներով սահմանված կրթական
վերջնարդյունքները հաջողությամբ ձեռք բերելու և ցուցաբերելու
համար։

2.1. Դասավանդման և ուսում
ն առության
մեթոդները
Կրթական վերջնարդյունք
ների հիման վրա ծրագրերի
մշակման և իրականացման հիմ
նորոշ բաղադրիչներից է դասա
վանդման և ուսում
ն առության
համարժեք մոտեցում
ն երի և մե
թոդների ընտրությունը։ Հարկ է
նշել, որ համադրելի կրթական
վերջնարդյունքների կարելի է
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հասնել դասավանդման և ուսում
ն առության տարբեր ձևերի, մե
թոդների և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Կրթական ծրագրում
դասավանդման և ուսում
ն առության մոտեցում
ն երի և մեթոդների
ընտրության արդյունավետության գնահատումը պետք է կատարվի
այն դիտանկյունից, թե որքանով են դրանք նպաստում ուսանողնե
րի կողմից ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերմա
նը։ Ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքներն ուսանողների կող
մից հաջողությամբ ձեռք բերելու համար ևս հարկավոր է դիտար
կել, թե ուսում
ն առության ինչպիսի ձևեր է պետք ընտրել։ Ընտրված
ուսում
ն առության ձևերից կբխեն նաև դասավանդման այն մեթոդ
ները, որոնք առավելագույնս կնպաստեն և կօժանդակեն ուսում
նառության հաջող իրականացմանը։ Դասավանդման հիմ
ն ական
նպատակը պետք է լինի ուսանողների համար լիարժեք հնարա
վորությունների ստեղծումը, որպեսզի նրանք հաջողությամբ ձեռք
բերեն ակնկալվող գիտելիքները, կարողությունները և հմտություն
ները։
Ուսում
ն առության և դասավանդման մեթոդները պետք է.
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•

Լավագույնս նպաստեն կրթական վերջնարդյունքնե
րով ձևակերպված գիտելիքների, կարողությունների և
հմտությունների ձեռքբերմանը ուսանողների կողմից։

•

Հաշվի առնեն ուսանողների գիտելիքների և ընդունա
կությունների տարբեր մակարդակները և լինեն բազ
մաձև։

•

Խրախուսեն ուսանողների ակտիվությունը, ինքնուրույ
նությունը և տրամադրեն խմբային աշխատանքի հնա
րավորություններ՝ որտեղ այն հնարավոր է։

Սահմանել դասընթացի/
ուսումնական մոդուլի
նպատակները

Ձևակերպել կրթական
վերջնարդյունքները

Սահմանել կրթական վերջ
նարդյունքներով պայմանա
վորված գնահատման շեմային
չափանիշներ

Ընտրել գնահատման ձևեր և
մեթոդներ շեմային չափանիշի
բավարարումը ստուգելու համար

Մշակել ուսումնառության և դասա
վանդման մեթոդներ, որոնք ուսանողին
հնարավորություն կտան ձեռք բերելու
ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները

Մշակել ուսումնական դասընթացի/ մոդուլի
բովանդակությունը

Նկար 9. Դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) մշակման ըն
թացակարգը
Ի
 նչպես արդեն նշվեց, դասընթացը կամ ուսում
ն ական մոդու
լը մշակելիս անհրաժեշտ է նախևառաջ սահմանել վերջինիս նպա
տակը և ձևակերպել կրթական վերջնարդյունքները։ Երբ կրթա
կան վերջնարդյունքներն արդեն ձևակերպված են, հնարավոր է
արդեն սահմանել համապատասխան գնահատման չափանիշներ,
որոնք կօգտագործվեն ուսանողի կրթական ձեռքբերում
ն երի մա
կարդակը չափելու համար: Այնուհետև պետք է ընտրել գնահատ
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ման այնպիսի ձևեր և մեթոդներ, որոնք ուսանողին հնարավորու
թյուն կտան լավագույնս դրսևորելու ձեքբերած կրթական վերջ
նարդյունքները։ Հաջորդ քայլով պետք է ընտրել ուսում
ն առության
և դասավանդման համապատասխան այնպիսի ձևեր և մեթոդներ,
որոնք ուսանողին հնարավորություն կտան հաջողությամբ ձեռք
բերելու դասընթացի ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները:
Վերջին քայլը դասընթացի կամ ուսում
ն ական մոդուլի բովանդա
կության կազմումն է: Դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) մշակ
ման նկարագրված ընթացակարգը ներկայացված է նկար 9-ում:
Այսպիսով, դասընթացի կամ այլ մոդուլի յուրաքանչյուր
կրթական վերջնարդյունքի պետք է համապատասխանի դասա
վանդման և ուսում
ն առության որոշակի ձև կամ մեթոդ։

Կրթական վերջնարդյունքների տեսակները
Ինչ պետք է գիտենա և կարո
ղանա անել ուսանողը.
 Գիտելիք
 Իմացություն
 Կիրառություն
 Վերլուծություն
 Գնահատում
 Սինթեզ
 Այլ կարողություններ
 Տարբեր հմտություններ
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Ներկայումս կիրառվում են դասավանդման ամենատարբեր
ձևեր, մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ։ Դրանց մոտավոր ցանկն ընդ
գրկում է ոչ միայն դասախոսություններ, գործնական ու սեմինար պա
րապմունքներ, լաբորատոր աշխատանքներ, այլև` խորհրդատվու
թյուններ, հետազոտական սեմին
 արներ, խնդիրների լուծում
ն եր
որոնելու աշխատաշրջաններ, վարպետ-դասեր, պրակտիկաներ և
դաշտային աշխատանքներ, խմբային նախագծային աշխատանք,
ներգրավում հետազոտական աշխատանքներում, աշխատանքային
իրավիճակների նմանակում
ն եր, ինտերակտիվ հեռավար ուսուցում
և այլն։
Սրանք բոլորը, սակայն, ներկայացնում են ընդամեն
 ը ուսուց
ման տարատեսակներ (պարապմունքի ձևեր), քանի որ դրանց
գործնական կիրառությունը կարող է տարբեր լինել ոչ միայն տար
բեր դասախոսների, այլ նաև միևնույն դասախոսի պրակտիկայում՝
ելնելով պարապմունքի նպատակից և ակնկալվող կրթական ար
դյունքներից։ Հետևաբար, դասավանդման և ոչ մի եղանակի ան
վանում, ինքնըստինքյան, ամբողջովին չի արտացոլում այն, ինչ
դասախոսը իրականում կատարում է լսարանում։
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Դ
 ասավանդման մեթոդները
Ինչ է անում դասախոսը լսա
րանում.
 Դասախոսություններ
 Գործնական պարապ
մունքներ
 Սեմինար պարապմունք
ներ
 Քննարկում
ն եր
 Լաբորատոր աշխա
տանքներ
 Դաշտային աշխատանք
ներ
 Խմբային աշխատանք
ներ
 Այլ
Որպեսզի հասկանալի լինի, թե դասավանդման փաստացի
ի՛նչ մեթոդներ են օգտագործվում, թերևս խնդիրը պետք է քննար
կել ուսում
ն առության եղանակների տեսանկյունից՝ դիտարկելով
դասընթացի շրջանակներում ուսանողների հիմ
ն ական կրթական
գործողությունները։ Ինչպես և դասավանդման մեթոդների պարա
գայում, միևնույն անվանումն ունեցող կրթական գործողությունները
հաճախ խիստ տարբեր են լինում։ Դասախոսություններին և ուսուց
ման այլ ձևերին մասնակցելուց, դասագրքերից և ուսում
ն ական
գրականությունից օգտվելուց զատ, լայնորեն կիրառվում են ուսում
նառության բազմապիսի այլ եղանակներ` դասավանդման և ուսում
նառության փոխներդաշնակեցումն ապահովելու նպատակով։ Որ
պես օրինակ կարելի է ներկայացնել դասընթացին առնչվող նյութե
րի որոնումը գրադարանում և համացանցում, հոդվածների ընթեր
ցումը, գրավոր աշխատանքների կատարումը, խնդիրների առա
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ջադրումը և լուծումը, ինքնուրույն (հետազոտական) աշխատանքը,
գործնական կամ լաբորատոր աշխատանքի հմտությունների զար
գացումը, էսսեների, վերլուծությունների և հաշվետվությունների
պատրաստումը, զեկույցների, լսարանային ցուցադրությունների և
ավարտական աշխատանքների պատրաստումը և ներկայացումը
(այդ թվում՝ թիմային կատարմամբ), դասընկերների աշխատանքի
կառուցողական քննադատությունը և այլն։
Ուսում
ն առության ձևերը
Ինչ են անում ուսանողները լսարա
նում և լսարանից դուրս.
 Պասսիվ ունկնդրում
 Հանձնարարված գրականու
թյան ընթերցում
 Մասնակցություն քննարկում
ներին
 Փորձերի կատարում հատուկ
սարքավորում
ն երով
 Նախագծային աշխատանք
ների կատարում
 Ինքնուրույն/տնային աշխա
տանքների կատարում
 Տարբեր խնդիրների լուծում
 Չափում
ն երի և դիտարկում
ների իրականացում
 Ինքնուրույն հետազոտություն
 Խմբային աշխատանք կոնկ
րետ առաջադրանքների կա
տարման նպատակով
 Այլ
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Կր
թա
կան ծրա
գի
րը պետք է պար
զո
րոշ ցույց տա, թե ի
նչ
պես են դասավանդման և ուսում
ն առության ընտրված մեթոդնե
րն օժանդակելու ուսանողներին՝ ձեռք բերելու ակնկալվող կրթա
կան վերջնարդյունքները։ Դասընթացի յուրաքանչյուր կրթական
վերջնարդյունքի (կամ դրանց որոշակի խմբի) համար պետք է
սահմանվեն դասավանդման և ուսում
ն առության համապատաս
խան մեթոդներ։ Ընդ որում, բավարար չէ միայն արձանագրել, որ
տվյալ վերջնարդյունքը ձեռք է բերվում «… դասախոսություննե
րի, սեմինար կամ գործնական պարապմունքների և այլնի միջոցով
...», առանց պարզորոշ ցույց տալու, թե դրանցից յուրաքանչյուրը
հատկապես ինչպես է նպաստելու ակնկալվող կրթական վերջ
նարդյունքների ձևավորմանը ուսանողի մոտ։ Օրինակ, եթե որպես
դասավանդման ձև ընտրված է դասախոսությունը, ապա այդ հան
գամանքը պետք է հնարավորինս կոնկրետացվի և պարզաբանվի։
Բավարար չէ նշել, որ «Դասընթացի յուրացման համար հիմ
ն ակա
նում օգտագործվելու են դասախոսությունները»։ Նախընտրելի է
մանրամասնել և բացատրել, որ` «Դասընթացի հիմ
ն ական մասը
յուրացվելու է դասախոսի կողմից հանձնարարված գրականության
ընթերցման արդյունքում։ Օգտագործվելու են նաև դասախոսու
թյունները՝ հանձնարարված նյութի հիմ
ն ական աղբյուրները լրաց
նելու, ուսանողներին անհասկանալի դրույթները բացահայտելու և
պարզաբանելու, ինչպես նաև նրանց քննադատական մտածողու
թյունը զարգացնելու համար …»։
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Օրինակներ
Դ
 իտարկենք կոնկրետ կրթական վերջնարդյունքների ար
դյունավետ ձեռքբերմանն ուղղված դասավանդման և ուսում
ն առու
թյան համարժեք մեթոդների ընտրության երկու գործնական օրի
նակ։

Օրինակ 1. Վերլուծելու և սինթեզելու ունակության ձևավորում
Այս ունակությունը, որպես կանոն, բավական տարողունակ
է։ Այն կարող է ներառել, օրինակ, հարցը կամ հետազոտության
խնդիրը ճիշտ սահմանելու, նկարագրելու և եզրահանգում
ն եր կա
տարելու, ինչպես նաև երաշխավորություններ ձևակերպելու կա
րողություններ։ Ըստ էութ
 յան, այն ուսանողին թույլ է տալիս հաս
կանալ և գնահատել այն տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է
հավաքագրել, մեկնաբանել և մշակել` հիմ
ն ական գաղափարները
բացահայտելու նպատակով։ Վերլուծելու համար անհրաժեշտ է
տրամաբանական մտածողություն և գիտելիքի համապատասխան
ոլորտի հիմ
ն ական հասկացակազմի իմացություն։ Որպես կանոն,
տվյալ ունակության զարգացումն ապահովվում է ոչ թե ծրագրում
հատուկ նախատեսված դասընթացի կամ ուսում
ն ական մոդուլի
միջոցով, այլ ինտեգրված է ծրագրի առանձին ուսում
ն ական միա
վորների մեջ (չնայած, որոշ դեպքերում դրա համար կարող են նա
խատեսված լինել նաև հատուկ դասընթացներ կամ մոդուլներ, ինչ
պես, օրինակ, ֆորմալ տրամաբանություն կամ գիտական ճանաչո
ղության տրամաբանություն դասընթացները)։
Ուսում
ն ասիրությունները վկայում են, որ գործատուները և
ուսանողները հատկապես կարևորում են այս ունակությունը, քա
նի որ վերջինս թույլ է տալիս համակցել տեսությունն ու պրակտի
կան, քննադատորեն գնահատել աշխատանքի ու հետազոտության
արդյունքները և այլընտրանքային ուղիներ որոնելու համար հա
մապատասխան գործիքներ օգտագործել։ Ըստ գործատուների և
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ուսանողների՝ տվյալ կարողությունը հույժ կարևոր է աշխատողի
ապագա մասնագիտական առաջխաղացման համար։
Վ
 երլուծելու և սինթեզելու ունակությունը նկարագրելու հա
մար սովորաբար օգտագործվում են տարբեր ձևակերպում
ն եր
(բայեր)՝ հասկանալ, մեկնաբանել, առանձնացնել առանցքային
գաղափարները, գնահատել, մշակել և կազմակերպել տեղեկա
տվությունը, քննադատորեն գնահատել, համակցել տեսությունն ու
պրակտիկան, տեղադրել համատեքստում, օբյեկտիվորեն դիտար
կել, հետազոտել, ձևակերպել` ոչ միայն վերարտադրել, կիրառել,
մշակել, նախագծել, հետևություններ անել, մտածել, համեմատել,
տարբերել, հակադրել, դասակարգել, եզրակացնել, փաստարկել,
կապեր հաստատել, ամփոփել, տրամաբանել, դիտարկել, կանխա
տեսել, լուծել և այլն։
Ուսանողները զարգացնում են վերլուծելու և սինթեզելու ունա
կությունները հետևյալ եղանակներով.
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−

հասկացության կամ հայեցակարգի հիմ
ն ական գա
ղափարների ձևակերպման միջոցով՝ ակադեմիական
և մասնագիտական նեղ թեմաների շրջանակներում
նյութեր ընթերցելու, հետազոտություններ կատարելու,
քննարկում
ն երի և «մտագրոհների» աշխատաշրջաննե
րի արդյունքում,

−

ինքնուրույն մեկնաբանելու, գնահատելու, տարբերու
թյուններ դնելու և դասակարգում
ն եր կառուցելու, ինչ
պես նաև բանավեճերի ընթացքում գիտելիքի փոխա
նակման և գրավոր աշխատանքների միջոցով,

−

սեփական և այլոց ոչ հիմ
ն ավորված պնդում
ն երը վեր
հանելու և կասկածի տակ առնելու միջոցով,

−

արդիական հայեցակարգերի միջև կապեր հայտնաբե
րելու միջոցով,

−

տեղեկատվության քանակական գնահատման օգնու
թյամբ,

−

համապատասխան տեսության և տրված նյութի հա
մադրման միջոցով,

−

որոշակի ոլորտում նոր եզրահանգում
ն եր կատարելու
օգնությամբ,

−

կոնկրետ իրադարձություններ և (կամ) խնդիրներ ավե
լի լայն համատեքստեր տեղափոխելու միջոցով,

−

ապացույցների և (կամ) հակափաստարկների որոնման
միջոցով։

Վերլուծելու և սինթեզելու ունակության ձևավորման մակար
դակի գնահատման ձևերը պայմանավորված են դասավանդման
և ուսում
ն առության համապատասխան մեթոդներով։ Դրանք կա
րող են իրականացվել քննարկում
ն երի, հարցադրում
ն երի, դիտար
կում
ն երի, հաշվետվություններ կազմելու, գործնական աշխատան
քում ակտիվ մասնակցության, էսսեների, գրավոր աշխատանքնե
րի, նախագծերի, քննությունների, ավարտական աշխատանքների/
ատենախոսությունների պաշտպանության միջոցով։

Օր
 ինակ 2. Հետազոտական հմտությունների զարգացում
Հ
 ետազոտություն կատարելու կարողությունը կարևորագույն
նշանակություն ունի բարձրագույն կրթության թե՛ առաջին (բակա
լավրիատ), թե՛ առավել ևս երկրորդ (մագիստրատուրա) շրջափու
լերի համար։ Այն կարող է զարգացվել ինչպես դասախոսի օժան
դակությամբ կամ համատեղ, այնպես էլ ինքնուրույն` նախագծին
(աշխատանքին) առնչվող առաջադրանքներ կատարելով։
Մ
 ի շարք մասնագիտություններում, ինչպես, օրինակ, կրթու
թյան մասնագետների կամ բուժաշխատողների պատրաստման ոլոր
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տում նախատեսվում են կոնկրետ դասընթացներ, որոնք ուղղված են
հետազոտություններ կատարելու կարողությունների զարգացմանը
(հիմ
ն ականում՝ կրթական երկրորդ շրջափուլում)։ Դրանք հաճախ
կազմակերպվում են նաև իրական միջավայրում՝ բուժական կամ
կրթական հաստատություններում։
Դ
 ասախոսները տեսական և գործնական պարապմունքներ
են անցկացնում հետազոտությունների կատարման մեթոդների վե
րաբերյալ, մշակում ուսում
ն ական առաջադրանքներ, որոնք վերա
բերում են որակական և քանակական տեղեկատվության հավա
քագրման և վերլուծության տարբեր ձևերին, ապահովում են ուսա
նողներին մատենագիտական (բիբլիոգ
 րաֆիկ) տեղեկատվությամբ
և անհրաժեշտ փաստաթղթերով, ինչպես նաև մղում լրացուցիչ
գրականություն և նյութեր որոնելու։
Ուսանողները, բացի պարապմունքներին հաճախելուց, կա
տարում են հետազոտական աշխատանքներ, ուսում
ն ասիրում հա
մապատասխան գրականությունը և փաստաթղթերը, հավաքա
գրում և վերլուծում են տվյալները, ներկայացնում դասախոսին և
քննարկում նրա հետ ընթացիկ հետազոտական աշխատանքը, հա
մակուրսեցիներին են տրամադրում նրանց աշխատանքների վերա
բերյալ իրենց մեկնաբանությունները և քննադատական կարծիքնե
րը (ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր), պահանջվող ծավալի
աշխատանքներ գրում և այլն։
Հ
 աշվի առնելով կատարվող առաջադրանքների տեսակ
ները, ինչպես նաև դասախոսի և ուսանողի պարբերական շփու
մը, կարելի է սերտ կապ նկատել դասախոսի կողմից ուսանողի
կատարած աշխատանքի գնահատման, և ուսանողի՝ սեփական
առաջընթացի գիտակցման միջև։ Նախ, գնահատումը հիմնված է
լինում ինչպես հետազոտությունների կատարման ընթացքի (օրի
նակ՝ հանձնած գրավոր աշխատանքի որակի և խմբերում առաջա
դրանքների կատարմանը մասնակցելու ակտիվության), այնպես էլ
վերջնական արդյունքի որակի վրա (հետազոտության ինքնատի
պությունը, ուսանողի ունակությունը` ներկայացնելու առաջ քաշված
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թեզի ճշմարտացիության փաստական վկայություններ, տրամաբա
նության հստակությունն ու անկողմ
ն ակալությունը, շարադրանքի
տրամաբանական ամբողջականությունը և հետազոտվող առար
կայի նկատմամբ անաչառ վերաբերմունքը, նյութի ներկայացման
պարզությունը և այլն)։ Երկրորդ, հետազոտության ստացված ար
դյունքների վերաբերյալ թե՛ դասախոսների, և թե՛ համակուրսեցի
ների կողմից նույնպես իրականացվում է պարբերական հետա
դարձ կապ։

179

Գործնական առաջադրանքներ

Առաջադրանք 19
Ն
 երքոբերյալ աղ յուսակի առաջին սյունակում զետեղված
կրթական վերջնարդյունքներից յուրաքանչյուրի համար ընտրեք
համապատասխան դասավանդման մեթոդներ և ուսում
ն առության
ձևեր, որոնք Ձեր կարծիքով առավելագույնս կնպաստեն ուսանող
ների կողմից այդ վերջնարդյունքների ձեռքբերմանը: Համապա
տասխանությունը ցույց տվեք սլաքների օգնությամբ:
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Առաջադրանք – 19.
Տրված կրթական վերջնարդյունքների համար ընտրեք համապա
տասխան դասավանդման և ուսում
ն առության մեթոդներ և ձևեր։
Կրթական վերջնար Դասավանդման մե Ուսում
ն առության ձևեր
դյունքի տեսակ
թոդներ (ինչ է անում դա (ինչ են անում ուսանողները)
սախոսը)

Գիտելիք

Սեմին
 ար
պարապմունքներ

Իմացություն
Կիրառություն

Փորձերի կատարում հա
տուկ սարքավորում
ն երով
Խմբային
աշխատանքներ

Վերլուծություն
Գնահատում

Նախագծերի կատարում
Գործնական
պարապմունքներ

Ինքնուրույն և տնային
աշխատանքների կատա
րում
Տարբեր խնդիրների
լուծում

Դասախոսություններ

Չափում
ն երի և դիտար
կում
ն երի կատարում
Ինքնուրույն հետազոտու
թյան իրականացում
Խմբային աշխատանք՝
կոնկրետ առաջադրանքի
կատարման նպատակով
Հանձնարարված գրա
կանության ընթերցում

Սինթեզ

Այլ կարողություններ (նշել)

……………………………
Այլ կարողություններ (նշել)

……………………………
Լաբորատոր
…………………………… աշխատանքներ
Այլ կարողություններ (նշել)

Այլ կարողություններ (նշել)

……………………………
Դաշտային
…………………………… աշխատանքներ
Այլ հմտություններ (նշել)

Մասնակցություն քննար
կում
ն երին

Այլ հմտություններ (նշել)

……………………………
Այլ հմտություններ (նշել)

……………………………
Այլ հմտություններ (նշել)

……………………………

Քննարկում
ն եր
Պասսիվ ունկնդրում
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Առաջադրանք 20
Օգտվելով 5-ից 7-րդ առաջադրանքներում դասընթացի/
ուսում
ն ական մոդուլի համար նախկինում սահմանված ակնկալ
վող կրթական վերջնարդյունքների ցանկից՝ լրացնել ստորև տրա
մադրված ձևաթերթը և յուրաքանչյուր կրթական վերջնարդյունքի
համար ընտրել դասավանդման և ուսում
ն առության այնպիսի ձևեր
ու մեթոդներ, որոնք լավագույնս կնպաստեն ուսանողների կողմից
այդ կրթական վերջնարդյունքների հաջող ձեռքբերմանը:
Այս առաջադրանքը կատարելու համար կարող էք օգտվել
վերոնշյալ՝ առաջադրանք 19-ի աղ յուսակում ներկայացված դա
սավանդման և ուսում
ն առության ձևերից ու մեթոդներից:
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Առաջադրանք – 20.
Սահմանել _____________________________________ դասըն
թացի/ուսում
ն ական մոդուլի դասավանդման և ուսում
ն առու
թյան մեթոդներն ու ձևերը՝ ըստ առանձին կրթական վերջ
նարդյունքների:
Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի կրթական վերջնարդյունքներն
ու դասավանդման և ուսում
ն առության մեթոդները
Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի
հաջող ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում ակնկալ
վող գիտելիքը, իմացությունը և կա
րողությունները դասավանդման և
ուսում
ն առության հետևյալ ձևերով.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն.

Դասավանդման և ուսում
ն առու
թյան ձևերը.

1. __________________________

1.________________________

2.__________________________

2.________________________

3. __________________________

3. _______________________

Բ. Գործնական մասնագիտական
կարողություններ.

Դասավանդման և ուսում
ն առու
թյան ձևերը.

1. __________________________

1.___________________________

2.___________________________ 2.___________________________
3. __________________________

3. __________________________

4. __________________________

4. __________________________

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի)
կարողություններ.

Դասավանդման և ուսում
ն առու
թյան ձևերը.

1. __________________________

1.___________________________

2.___________________________ 2.___________________________
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2.2. Ուսանողների չափանիշահեն
գնահատումը
Բարձրագույն կրթու
թյան ժամանակակից հա
մակարգում ուսանողների
գնահատման քաղաքակա
նությունն առանձնահատուկ
նշանակություն ունի։ Ուսա
նողների կողմից ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները ձեռք
բերելու տեսանկյունից հատկապես կարևորվում է գնահատման
համարժեք ձևերի և մեթոդների ճիշտ ընտրությունը։ Գնահատու
մը դիտարկվում է ոչ միայն որպես դասավանդման և ուսում
ն առու
թյան արդյունքների ամփոփում, այլ նաև որպես այդ գործընթաց
ների հիմ
ն ական ուղղորդող բաղադրիչ, որն անմիջականորեն
շաղկապված է կրթական վերջնարդյունքների հետ։ Դասընթացի
(ուսում
ն ական մոդուլի) շրջանակներում ձևակերպված նպատակ
ները և վերջնարդյունքները փոխլրացնում են միմյանց, իսկ ճիշտ
ընտրված գնահատման համակարգը նպաստում է ակնկալվող
վերջնարդյունքներով սահմանված գիտելիքի, կարողությունների և
հմտությունների հաջող ձեռքբերմանը ուսանողների կողմից։ Ձեռք
բերված գիտելիքի փաստացի մակարդակը կարող է չափվել միայն
գնահատման համապատասխան մեթոդներով և ճիշտ ընտրված
չափանիշների օգնությամբ։ Ներկայումս գնահատման համակար
գերը թևակոխել են զարգացման մի նոր փուլ և որդեգրել չափա
նիշների և չափորոշիչների վրա հիմնված բոլորովին նոր մոտե
ցում։ Գնահատման այս մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում
փոխկապակցելու դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) ակնկալ
վող կրթական վերջնարդյունքները, գնահատման գործընթացը և
ուսում
ն առության ու դասավանդման մեթոդները (տե՛ս նկար 10)։
Այն թույլ է տալիս գնահատման գործող մեխանիզմ
ն երը համա
պատասխանեցնել դասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) կրթական
վերջնարդյունքներին և երաշխավորել գնահատման հավաստիու
թյունը։
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Որակավորումների ազգային և/
կամ ոլորտային շրջանակների
նկարագրիչներ
Սահմանել դասընթացի
նպատակները

Ծրագրի նպատակ և կրթական
վերջնարդյունքներ

Ձևակերպել կրթական
վերջնարդյունքները

Սահմանել կրթական վերջ
նարդյունքներով պայմա
նավորված գնահատման
շեմային չափանիշներ

Մշակել գնահատման
ձևեր և մեթոդներ շեմային
չափանիշի բավարարումը
ստուգելու համար

Իրականացնել
կրթական ծրագիրը և
վերանայել նախընթաց
գործընթացները`
ելնելով արդյունքներից

Մշակել դասավանդման այնպիսի
ձևեր և մեթոդներ, որոնք ուսանողին
հնարավորություն կտան
ձեռք բերելու ակնկալվող կրթական
վերջնարդյունքները

Նկար 10. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների սահ
մանման և դասավանդման, ուսում
ն առության ու
գնահատման ձևերի ու մեթոդների որոշման ընթա
ցակարգը
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Ուսանողի գնահատումը
 Միջոց է պարզելու, թե ինչ գիտեն
և ինչ կարող են անել ուսանողնե
րը։
 Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատ
վության հավաքման և վերլուծու
թյան գործընթաց է, որը հնարավո
րություն է ընձեռում պարզելու, թե
ուսանողներն ինչ գիտեն, ինչ են
հասկանում և ինչ կարող են անել
ուսում
ն առության արդյունքում։
Կրթական վերջնարդյունքների գնա
հատումը
 Դասընթացները և ծրագրերը կրթա
կան վերջնարդյունքների հենքով
կառուցելուց հետո, պետք է պարզել՝
արդյո՞ք ուսանողները ձեռք են բերել
դրանք, թե՞ ոչ։
 Իսկ ինչպես կարելի է իմանալ,
կրթական վերջնարդյունքները ձեռք
են բերվել են, թե ոչ, և ինչպես չա
փել վերջնարդյունքների ձեռքբեր
ման չափը կամ մակարդակը։
 Այդ նպատակով հարկավոր է դի
տարկել, թե ինչպես համապա
տասխանեցնել գնահատման մե
թոդները տարբեր կրթական վերջ
նարդյունքներին (օրինակ, «ելույթ
ունենալու հմտությունը» միայն կա
րելի է գնահատել, եթե ուսանողը
ելույթ ունենա լսարանի առջև)։
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Արդյունավետ գնահատման հիմ
ն ական սկզբունք
ները

Չ
 ափանիշների և չափորոշիչ
ների վրա հիմնված գնահատումն
ապահովում է հետևյալ կարևորա
գույն սկզբունքների իրականացու
մը.

-

արժանահավատ, հուսալի և անաչառ չափում է ակնկալ
վող կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերումը,

-

ներառում է դասավանդման, ուսում
ն առության և գնա
հատման շարունակական բարելավման մեխանիզմ
ն եր,

-

ուղղորդում և խրախուսում է ուսանողի ուսում
ն առու
թյունը,

-

սահմանում և պահպանում է ակադեմիական չափանիշ
ները։

Գնահատումը ուսում
ն ական գործընթացի կարևորագույն բա
ղադրիչն է։ Այն ուղղորդում և խթանում է ուսանողի ուսում
ն առությու
նը, քանի որ նպաստում է մատուցվող նյութի յուրացմանը և ակնկալ
վող գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների ձեռքբեր
մանը։ Արդյունավետ գնահատումը ենթադրում է գնահատման մե
թոդների բազմազանություն ուսանողի գիտելիքների մակարդակն
արժանահավատորեն որոշելու համար։
Եթե ուսանողը գիտի, թե հատկապես ինչ է պահանջվում
իրենից գնահատման գործընթացում, նա նպատակաուղղում է իր
ջանքերն այդ պահանջների բավարարմանը։ Բարձր գնահատա
կան ստանալու համար ուսանողը պետք է նախապես ծանոթ լինի
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գնահատման ձևերին և չափանիշներին։ Նրա համար գնահատ
ման պահանջներն առավել ընկալելի են, երբ նա ծանոթ է գնա
հատման չափանիշներին և չափորոշիչներին: Երբ դասախոսը
հստակ ձևակերպում է գնահատման չափանիշները և չափորոշիչ
ները, ուսանողը հստակ պատկերացում է կազմում, թե հատկա
պես ինչ է ակնկալվում իրենից գնահատման առաջադրանքում:
Հետևաբար, կարևոր է նաև, որ դասախոսը նախապես հրապա
րակի գնահատման չափանիշի կատարման հնարավոր մակար
դակները՝ գնահատման չափորոշիչները, որպեսզի ուսանողն իմա
նա, թե ինչպես է կատարվելու գնահատումը և նա ինչպես պետք է
իմանա, թե ինքը գնահատման որ շեմին է համապատասխանում։
Ուստի, չափանիշների և չափորոշիչների սահմանումը գնահատ
ման գործընթացն ուսանողների համար դարձնում է ավելի թա
փանցիկ և հասկանալի։
Պատշաճ և արդյունավետ գնահատումը հիմնված է երեք
կարևորագույն սկզբունքների վրա՝
1.

արժանահավատություն,

2.

հուսալիություն,

3.

անաչառություն։

Արժանահավատ (կամ
վավեր) է համարվում այն
գնահատումը, որտեղ գնա
հատման մեթոդներն ան
միջականորեն շաղկապված
են դասընթացի կրթական
վերջնարդյունքներին և չա
փում են ուսանողի կողմից
դրանց ձեռքբերման մակարդակը։ Այդ իսկ պատճառով, արժանահա
վատ է համարվում գնահատման այն համակարգը, որը հիմնված է
դասավանդման և ուսում
ն առության ձևերի և ակնկալվող կրթական
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վերջնարդյունքների համապատասխանեցման սկզբունքի վրա
և կիրառում է վերջիններիս ձեռքբերման մակարդակը չափելու
հստակ մեխանիզմ
ն եր ու չափորոշիչներ։
Հուսալի (կամ հետևողա
կան) գնահատումը ենթադրում
է հետևողականության, այսինքն՝
միասնական մոտեցման ցուցա
բերում գնահատման գործըն
թացում՝ տարբեր դասախոսնե
րի կողմից տարբեր ժամանա
կահատվածում և ուսանողների
տարբեր խմբերում գնահատում
կատարելիս: Հուսալի գնահա
տումը պետք է համադրելի ար
դյունքներ ապահովի տարբեր դասախոսների կողմից ուսանողնե
րի տարբեր խմբերում գնահատում իրականացնելիս։ Երբ գնահա
տումը մի քանի դասախոսների կողմից միատեսակ և հիմ
ն ավոր
ված է իրականացվում, կամ մեկ դասախոսը միօր
 ինակ հետևողա
կան է գնահատման ամբողջ ընթացքում, ապա գնահատման ար
դյունքները հուսալի են։
Անաչառ (կամ արդարացի) է համար
վում այն գնահատումը, որտեղ ուսանող
ներին տրվում են հավասար հնարավորու
թյուններ իրենց ուսում
ն առության արդյունք
ները դրսևորելու համար: Այն ենթադրում է
գնահատման գործընթացում բոլոր ուսա
նողներին հավասար ժամանակի և պայ
մանների տրամադրում, որպեսզի իրենց
գիտելիքները լավագույնս դրսևորելու առու
մով նրանք չհայտնվեն անհավասար պայ
մաններում։
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Հարկ է նշել, որ դասախոսը և ուսանողը գնահատումը դի
տարկում են միանգամայն տարբեր տեսանկյուններից։ Եթե դա
սախոսի համար գնահատումը ուսում
ն ական գործընթացի վերջին
փուլն է, ա
պա ուսա
նո
ղն այն դի
տար
կում է որ
պես այդ գործ
ըն
թացի մեկնակետ, քանի որ նա առաջին հերթին հետաքրքրված է
գնահատման չափանիշներով ու չափորոշիչներով (այսինքն՝ ինչ
պես է ինքը գնահատվելու), որոնք փաստացի կերպով ուղղորդում
են իր ուսում
ն առությունը։ Այսինքն, գնահատումը այն «շարժիչն» է,
որն առաջ է մղում ուսանողի ուսում
ն առությունը։

Գնահատումը դասախոսի և ուսանողի տեսանկյունից

Դասախոսի
Նպատակներ
տեսանկյուն

Ուսանողի
Գնահատում
տեսանկյուն
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Կրթական
վերջնարդյունքներ

Ուսումնառություն

Դասավանդում

Գնահատում

Կրթական
վերջնարդյունքներ

 Դասախոսի համար գնահա
տումը դասավանդում-ուսում
նառություն գործընթացի վեր
ջում է, իսկ ուսանողի համար՝
սկզբում։

Գնահատումը այն շարժիչն է,
որը կառավարում է ուսանողի
ուսում
ն առությունը։
(Ջոն Քոուըն)

 Եթե ուսուցման նպատակներն
արտահայտված են գնահատ
ման չափանիշներում, ապա
և՛ դասախոսի դասավանդու
մը, և՛ ուսանողի ուսում
ն առու
թյունն ուղղ
ված են միև
նույն
նպատակին։
 Պատրաստվելով քննություն
ներին՝ ուսանողը փաստացի
ձեռք է բերում դասընթացի
ակնկալվող կրթական վերջ
նարդյունքները։
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Գնահատման չափանիշների ձևակերպումը
Չ
 ափանիշների և չափորո
շիչների վրա հիմնված գնահա
տումն ուսանողներին ուղղորդում
է ուսում
ն առության գործընթացում
և տրամադրում հստակ չափանիշ
ներ, որոնց օգնությամբ դասախո
սը գնահատում է իրենց ձեռքբե
րած գիտելիքները։ Գնահատման
գործընթացում չափանիշների և
չափորոշիչների կիրառումը դա
սախոսներին տրամադրում է հու
սալի գործիքներ հետևողական
գնահատում իրականացնելու համար, հատկապես, երբ գնահատ
ման միևնույն գործընթացում ներգրավված են մի քանի դասա
խոսներ։ Չափանիշների և չափորոշիչների վրա հիմնված գնահա
տումը նաև առավել արգասաբեր է դարձնում ուսանող-դասախոս
փոխադարձ կապը։ Բուհերում ուսանողների գնահատման այս հա
մակարգը որակյալ ուսում
ն առության և գնահատման գործընթաց
կազմակերպելու կարևորագույն երաշխիքն է։
Գնահատման այս համակարգում դասընթացի ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքների հիման վրա ձևակերպվում են գնա
հատման այնպիսի չափանիշներ, որոնք փաստում են ուսանողի
կողմից դրանց ձեռքբերումը։ Չափանիշները սահմանում են ուսա
նողի կատարողականի հիմ
ն ական բնութագրիչները գնահատման
գործընթացում։ Դրանք նաև նկարագրում են, թե գնահատման
առաջադրանքում ինչ պետք է անի ուսանողը դասընթացի կրթա
կան վերջնարդյունքների ձեռքբերումը դրսևորելու համար։ Գնա
հատման չափանիշները սովորաբար ձևակերպվում են որպես
համառոտ նկարագրություններ։ Օրինակ, եթե գնահատվում է էս
սե կամ զեկույց գրելու ուսանողի կարողությունը, ապա չափանի
շը կա
րող է ձևա
կերպ
վել այս
պես. «
ցուցաբերել հանձնարարված
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գրականության հիմ
ն ական դրույթները վերլուծելու և ամբողջակա
նացնելու, հիմ
ն ական միտքը շարադրելու և հղում
ն եր կատարելու
կարողություն»։ Այս չափանիշի պահանջները կարող են կատար
վել որակակական տարբեր մակարդակներում, որոնք սահմանվում
են գնահատման չափորոշիչներով։ Չափորոշիչները փաստում են
գնահատման առաջադրանքն ուսանողի կողմից կատարելու որա
կական մակարդակը։ Գնահատման չափորոշիչները սահմանելիս
դասախոսը պետք է որոշակիացնի և դասակարգի դասընթացի
ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման հնարա
վոր մակարդակները, որից հետո գնահատումը պայմանավորված
կլինի այդ չափորոշիչներին՝ ուսանողի կատարողականի համա
պատասխանության աստիճանով։ Չափորոշիչների ձևակերպում
ները կարող են տարբեր լինել, սակայն, որպես կանոն, դրանք
սահմանվում են մեկ նախադասությամբ և պարունակում են համա
ռոտ, բայց բավարար տեղեկատվություն ուսանողի գիտելիքների
մակարդակը որոշելու համար։ Սա տարբեր դասախոսներին հնա
րավորություն է տալիս փոխհամաձայնեցված որոշում կայացնելու
գնահատման առաջադրանքում ուսանողի կատարողականի վե
րաբերյալ։ Օրինակ, էսսե գրելու վերոնշյալ օրինակում չափորոշի
չը կարող է ներկայացվել չափանիշի ձևակերպման մեջ. «ցուցաբե
րել հանձնարարված գրականության հիմ
ն ական դրույթները ման
րազննին վերլուծելու և մեկ գաղափարի մեջ ամբողջականացնելու,
հիմ
ն ական միտքը պարզ և հստակ շարադրելու և սահմանված կա
նոններին համապատասխան հղում
ն եր կատարելու կարողություն»։
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Արդյունավետ գնահատման
առանցքային սկզբունքները և գնա
հատման համակարգերի ընդհա
նուր թերությունները հիմ
ն ականում
վերաբերում են վերջնարդյունք
ների հետ կապին, գնահատման
առաջադրանքի մշակմանը, չափա
նիշներին, թվանշման գործընթա
ցին և հետադարձ կապին։
(Բրաուն, 2001)

Չ
 ափանիշների և չափորոշիչների վրա հիմնված գնահատ
ման գործընթացի կազմակերպման քայլերի հաջորդականությունը
ներկայացված է նկար 11-ում:
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1. Ձևակերպել դասընթացի կրթական
վերջնարդյունքները
Ինչ պետք է իմանա ուսանողը
դասընթացի յուրացման արդյունքում

2. Կրթական վերջնարդյունքներից
ստանալ գնահատման չափանիշներ
(հիմնական բնութագրիչներ)
Ինչ պետք է կարողանա անել ուսանողը
գնահատման առաջադրանքում

3. Ընտրել գնահատման այնպիսի
մեթոդաբանություն, որն արժանահա
վատորեն կչափի ուսանողի կատարողա
կանը գնահատման առաջադրանքում

4. Գնահատման չափանիշների համար
սահմանել չափորոշիչներ
Գնահատման առաջադրանքում
ուսանողի կատարողականի որակական
մակարդակների նկարագրություններ

5. Միավորել չափանիշները և
չափորոշիչները գնահատման
սանդղակում
դրանք ուսանողներին հայտնելու
նպատակով

Նկար 11. Չափանիշների և չափորոշիչների վրա հիմնված գնա
հատման գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգ
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Այստեղ առաջին քայլը դասընթացի կրթական վերջնար
դյունքների ձևակերպումն է, այսինքն ինչ պետք է իմանա ուսա
նողը դասընթացի ավարտին։ Հստակ ձևակերպված կրթական
վերջնարդյունքներից ածանցվում են գնահատման այնպիսի չա
փանիշներ (հիմ
ն ական բնութագրիչներ), որոնք փաստում են ուսա
նողների կողմից այդ կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերումը,
այսինքն ինչ պետք է կարողանա անել ուսանողը գնահատման
առաջադրանքում։ Ինչպես արդեն նշվեց, չափանիշները ուսա
նողի գնահատման առաջադրանքի կատարման հիմ
ն ական ցու
ցիչներն են։ Դրանք պետք է ուղղորդեն ուսանողին գնահատման
ժամանակ՝ տեղեկացնելով, թե նա հատկապես ինչ պետք է անի
գնահատման առաջադրանքը կատարելիս: Գնահատման հստակ
չափանիշներ սահմանելիս անհրաժեշտ է հիմք ընդունել կրթա
կան վերջնարդյունքը ձևակերպող բայը, որը ցույց է տալիս, թե ի՛նչ
պետք է կարողանա անել ուսանողը դասընթացի ավարտին: Բայը
դառնում է կատարողականի մի ուրույն ցուցիչ, որի օգնությամբ
ձևավորվում է չափանիշը։ Օրինակ, եթե կրթական վերջնարդյուն
քը սահմանող բայը «նախագծելն» է, անհրաժեշտ է նախ և առաջ
հստակ պատկերացում կազմել, թե որո՞նք են նախագծելու կարո
ղության այն կարևորագույն բնութագրիչները, որոնք պետք է ցու
ցաբերի ուսանողը։ Հենց այդ բնութագրիչներն էլ այնուհետև ձևա
վորում են գնահատման չափանիշները։

Գնահատման չափանիշի ձևակերպումը
 Օրինակ, եթե կրթական վերջնար
դյունքը սահմանող բայը նախա
գծելն է, ապա անհրաժեշտ է որոշել,
թե որո՞նք են նախագծելու կարողու
թյունների դրսևորման կարևորա
գույն բնութագրիչները։
 Հենց այդ բնութագրիչներն էլ հիմք
են հանդիսանում գնահատման չա
փանիշների սահմանման կամ ձևա
կերպման համար։
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Չափանիշները չպետք է պարունակեն կատարման որակի
մասին քանակական կամ որակական գնահատականներ։ Այս
պես, անհրաժեշտ է խուսափել նկարագրական բնույթի այնպիսի
բառերից, ինչպես «արդյունավետորեն», «լավ» կամ «բավարար»։
Դրանք անհրաժեշտ են գնահատման չափորոշիչները նկարագրե
լու համար։
Հստակ չափանիշներ ձևակերպելու ընթացքում կարող է առա
ջանալ դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների վերաձևակերպ
ման անհրաժեշտություն։ Քանի որ կրթական վերջնարդյունքների
ձևակերպումը մշտապես կրկնվող և շրջափուլային գործընթաց է,
ուստի գնահատման չափանիշների սահմանումը գործնականում օգ
նում է նաև հստակեցնելու կրթական վերջնարդյունքների ձևակեր
պում
ն երը։
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Գնահատման ձևերն ու մեթոդները և դրանց
ընտրությունը
Դասընթացի (ուսում
ն ական
մոդուլի) ակնկալվող կրթական
վերջնարդյունքների ուսանողի
կողմից ձեռքբերման, այնուհե
տև դրանց դրսևորման տեսան
կյունից կարևոր նշանակություն
ունի նաև գնահատման համար
ժեք ձևերի ու մեթոդների ճիշտ
ընտրությունը։ Գնահատումը պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես
դասավանդման և ուսում
ն առության ժամանակաշրջանի արդյունք
ների ամփոփում, այլ նաև որպես այդ գործընթացներն ուղղորդող
բաղադրիչ, որն անմիջականորեն շաղկապված է կրթական վերջ
նարդյունքների հետ։ Պրակտիկայում կիրառվում է գնահատման
ձևերի ու մեթոդների լայն շրջանակ՝ թեստեր, բանավոր և գրա
վոր քննություններ, լսարանային ցուցադրություններ, զեկույցներ,
տվյալների վերլուծության արդյունքներ, նյութերի ամփոփում, էսսե
ներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքների կամ ատենախո
սությունների պաշտպանություն և այլն։

Գնահատման մեթոդները
 Կրթական վերջնարդյունքները յու
րահատուկ ուղեցույց են գնահատ
ման այնպիսի ձևերի ու մեթոդների
ընտրության համար, որոնք արժա
նահավատո
րեն չա
փում են ուսա
նողի կողմից դրանց ձեռքբերման
մակարդակը։
 Կրթական վերջնարդյունքների յու
րաքանչյուր տեսակի ձեռքբերումը
առավել արդյունավետ գնահատ
վում է դրան համապատասխան
ձևերով ու մեթոդներով։
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Կրթական վերջնարդյունքների և գնահատման համա
պատասխանեցման օրինակ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

1. Դրսևորել ելույթ ունենալու
հմտություններ

ա) Պատասխանել բազմակի ընտ
րության հարցերի

2. Որոշել նյութի ֆիզիկական
հատկությունները

բ) Պատրաստել 1000-բառանոց
հետազոտական առաջարկ

3. Ձևակերպել հետազոտական
նախնդիր
հիմ

գ) Կատարել լաբորատոր աշխա
տանք

4. Բացահայտել տվյալ հիվան
դության հայտանիշները և ախ
տանշանները հիվանդի մոտ

դ) Ելույթ ունենալ լսարանի առջև

Դ
 ասընթացի ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների ցան
կի վերլուծությունը թույլ է տալիս սահմանել գնահատման այն չա
փանիշները, որոնք այս կամ այն կերպ փաստում են ուսանողի կող
մից կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերումը։ Կրթական վերջ
նարդյունքի տեսակը յուրահատուկ ուղեցույց է գնահատման այն
պիսի մեթոդների և առաջադրանքների ընտրության համար, որոնք
արժանահավատորեն են չափում այդ վերջնարդյունքի ձեռքբերու
մը։
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Դ
 ասընթացի կրթական վերջնարդյունքների գնահատման
օրինակ
Գնահատման
Գնահատման Գնահատման առա
Կրթական վերջ Գնահատման
ա
ռ
ա
ջ
ադ
ր
անք
1.
ա
ռ
ա
ջ
ադ
ր
անք
2.
ա
ռաջադրանք 3. ջադրանք 4. լաբո
նարդյունքներ
գրավոր քննություն

Կրթական
վերջնարդյունք 1.
Նկարագրել…

նախագիծ

√

ելույթ

րատոր աշխատանք

√

Կրթական
վերջնարդյունք 2.
Հետազոտել…

√

Կրթական
վերջնարդյունք 3.
Ներկայացնել…

√

√
√

Գնահատման ճիշտ մեթոդների ընտրությունը նպաստում է
նաև հուսալի գնահատման իրականացմանը։ Կրթական վերջնար
դյունքի յուրաքանչյուր տեսակ առավել արդյունավետ է գնահատ
վում համապատասխան մեթոդներով: Կրթական վերջնարդյունք
ներին համապատասխան ընտրված գնահատման մեթոդների օրի
նակները ներկայացված են աղ յուսակ 7-ում:
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Աղ յուսակ 7. Կրթական վերջնարդյունքներին համապա
տասխան ընտրված գնահատման մեթոդների օրինակներ
Կրթական վերջնարդյունք

Գնահատման մեթոդ

1. Գիտելիք և իմացություն
(արտահայտել, պատմել, նկարագրել, ներկա
յացնել, վերարտադրել, թվարկել, անվանել,
հիշել, վերհիշել, մտապահել, ցույց տալ, պար
զաբանել, մեկնաբանել, որոշել, սահմանել,
ձևակերպել, բացատրել, քննարկել, ճանաչել,
հիմ
ն ավորել, ընտրել, մատնանշել, լուսաբանել,
դասակարգել և այլն)







2. Հաղորդակցվել
(միակողմանի և երկկողմանի հաղորդակցում,
հաղորդակցում խմբի ներսում, բանավոր և գրա
վոր հաղորդակցում, բանավիճում, փաստար
կում, նկարագրում, պաշտպանություն, հարցա
զրույց, բանակցում, ներկայացում, գրավոր ձևա
չափերի օգտագործում և այլն)

 Գրավոր ներկայացում (էսսե, զեկույց,
հոդված և այլն)
 Բանավոր ներկայացում
 Խմբային աշխատանք
 Քննարկում/բանավեճ/դերախաղ
 Ներկայացում կինոխցիկի առջև

3. Քննադատորեն մտածել և դատողու
թյուններ անել
(բերել փաստարկներ, անդրադարձ կատարել,
գնահատել, արժևորել, դատել և այլն)






Էսսե
Զեկույց
Գրախոսություն
Հոդված

4. Լուծել խնդիրներ և մշակել նախագծեր
(բացահայտել/ձևակերպել/սահմանել խնդիրներ,
վերլուծել տվյալներ, կատարել փորձաքննու
թյուն, մշակել և կատարել փորձեր, պլանավորել,
օգտագործել տեղեկատվություն և այլն)






Խնդրի լուծման տարբերակների կազմում
Խմբային աշխատանք
Նախադեպերի վերլուծություն
Գիտական հոդվածի պատրաստում

5. Տեղեկատվություն հայթայթել և կառա
վարել
(ուսում
ն ասիրել/հետազոտել, հետաքննել, մեկ
նաբանել, հավաքել տեղեկատվություն, փոր
ձաքննել և ձևափոխել տեղեկատվություն,
տվյալներ հավաքել, փնտրել ու դիտարկել տե
ղեկատվության զանազան աղբյուրներ և այլն)

 Գրականության ցանկ համապատասխան
հղում
ն երով
 Նախագիծ
 Ատենախոսություն
 Ինքնուրույն առաջադրանք
 Կիրառական խնդիր

Գրավոր քննություն
Բանավոր քննություն
Էսսե
Զեկույց
Գրառում
ն երի վերաբերյալ մեկնաբանու
թյուններ
 Բարձրացված հարցադրում
ն երին գրավոր
պատասխան
 Կարճ պատասխաններ պահանջող հար
ցեր,
 ճիշտ/սխալ/բազմակի ընտրության հարցեր
(թղթային կամ համակարգչային ձևաչա
փով)
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Առարկայական համատեքստը նույնպես էական նշանակու
թյուն ունի գնահատման ձևերի և մեթոդների ընտրության համար։
Գնահատման որոշ մեթոդներ առավել կիրառական են այս կամ
այն առարկայական (մասնագիտական) ոլորտում, քանի որ դրանք
զարգացնում են համապատասխան մասնագիտական կարողու
թյուններ և հմտություններ (օրինակ՝ բժշկություն, իրավագիտու
թյուն, ավիացիա և այլն)։
Գնահատումը խթանում և նպաստում է ուսում
ն առությանը,
երբ այն.
−

ստեղծագործական է և համարժեք,

−

ակնկալում է հստակ վերջնարդյունքի ստացում,

−

պատշաճ գնահատում է կրթական վերջնարդյունքի
ձեռքբերումը, ինչպես նաև հուշում դրան հասնելու ըն
թացքը,

−

համարժեք է և իրատեսական,

−

հիմնված է միասնական, այլ ոչ հատվածային մոտեց
ման վրա,

−

արդյունավետորեն է հաշվարկում ժամանակը,

−

զարգացնում է ուսանողի ինքնագնահատման կարողու
թյունը:

Դ
 ասընթացի կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերումը գնա
հատող առաջադրանքներ մշակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել
գնահատման առաջադրանքի հատուկ նպատակը, գրագողության
հնարավորությունների նվազեցման, ինչպես նաև գնահատման ըն
թացքի արդարացի ժամանակի հաշվառման անհրաժեշտությունը և
այլն։ Գնահատման առաջադրանքի մշակումը, բացի գնահատման
մեթոդի ընտրությունից, որը իրատեսորեն չափում է կոնկրետ կրթա
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կան վերջնարդյունքի ձեռքբերումը, պայմանավորված է մի շարք հան
գամանքներով (երբեմն միմյանց հակադրվող)։ Գնահատումը նախ
և առաջ պետք է խրախուսի և ուղղորդի արդյունավետ ուսում
ն առու
թյունը։ Ուսանողներն առավել արդյունավետ սովորում և առաջա
դրանքներ են կատարում դասերի (պարապմունքների) ընթացքում,
քան քննությունների ժամանակ։ Ուսում
ն առությունն էլ ավելի արդյու
նավետ դարձնելու համար գնահատման առաջադրանքների մշակու
մը պահանջում է ստեղծագործական մոտեցում։ Հարկ է նշել, որ գնա
հատման առաջադրանքի վերջնամշակումը շարունակական գործըն
թաց է, որն անընդհատ լրամշակման կարիք ունի։
Կրթական վերջնարդյունքների տարատեսակությունը հան
գեցնում է գնահատման մեթոդների բազմազանության։ Ուսում
նառության ընթացքում ուսանողներին անհրաժեշտ է ծանոթացնել
գնահատման հետաքրքիր և բազմազան առաջադրանքներ ներա
ռող տարբեր մեթոդների հետ, որոնք առավել արդյունավետ են
դարձնում կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերումը։ Գնահատ
ման արդյունավետության երաշխավորման համար կարևոր նշա
նակություն ունի նաև գնահատման առաջադրանքի կատարման
իրատեսական ժամանակի որոշումը։
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 իտարկենք գնահատման մեթոդների օրինակներ, որոնք
Դ
նախատեսված են ուսանողի կողմից տարբեր կրթական վերջնար
դյունքի ձեռքբերումը չափելու համար։
Օրինակ 1. Դիտարկենք հետևյալ կրթական վերջնարդյունքի
ձեռքբերման գնահատումը
 երջնարդյունք. «Ուսում
Վ
ն ական մոդուլի հաջող ավար
տին ուսանողն ունակ կլինի ներկայացնելու իր փորձարարա
կան աշխատանքի արդյունքները լսարանին»։
Գնահատում. Թե ինչ մակարդակով է ուսանողը հասել
այս կրթական վերջնարդյունքին` կարելի է պարզել, եթե հա
մապատասխան չափանիշներով կատարվի բանավոր զեկույ
ցի գնահատում։

Օրինակ 2. Նույն եղանակով դիտարկենք հետևյալ կրթա
կան վերջնարդյունքի ձեռքբերման գնահատումը
 երջնարդյունք. «Ուսում
Վ
ն ական մոդուլի հաջող ավար
տին ուսանողն ունակ կլինի վերլուծելու առարկային առնչվող
գիտական գրականությունը»։
Գնահատում. Թե որքանով է ուսանողին հաջողվել ձեռք
րել այս վերջ
նար
դյուն
քը, կա
րող է պարզ դառ
նալ միայն
բե
գնահատման համարժեք մեթոդով։ Օրինակ, այս պարագա
յում, բազմակի պատասխաններով թեստը կիրառելի չէ ուսա
նողի վերլուծական հմտությունները գնահատելու համար։ Այս
դեպքում գնահատման առարկա պետք է հանդիսանա գրա
կանության տեսության ուսանողի պատրաստած վերլուծական
զեկույցը։
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Ք
 անի որ կրթական վերջնարդյունքները սահմանում են դաս
ընթացը կամ ուսում
ն ական մոդուլը յուրացնելու համար ուսանողից
ակնկալվող նվազագույն պահանջները, ուստի ձեռքբերված վերջ
նարդյունքների փաստացի մակարդակը կարելի է չափել միայն
գնահատման համապատասխան մեթոդներով և ճիշտ ընտրված
գնահատման չափանիշների օգնությամբ: Հետևաբար, պատշաճ
մշակված դասընթացը կամ կրթական մոդուլը պետք է ապահովի
կրթական վերջնարդյունքների և գնահատման մեթոդների համա
պատասխանություն։ Վերևում ներկայացված 1-ին օրինակի պա
րագայում (որն առնչվում է բանավոր զեկույցի ներկայացմանը)`
ակներևաբար գնահատման ենթակա պետք է լինի փաստացի կա
տարված լսարանային ցուցադրությունը: Սա պահանջում է գնա
հատման այնպիսի մեթոդների կիրառում, որոնք ուսանողներին
հնարավորություն կտան լավագույնս ցուցաբերելու ձեռքբերած
կրթական վերջնարդյունքները։
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Գնահատման չափորոշիչները և դրանց
սահմանումը
Չ
 ափորոշիչները նկարա
գրում են, թե ուսա
նո
ղը գնա
հատման առաջադրանքում որ
քանով է ձեռք բերել կրթական
վերջնարդյունքները (այսինքն,
ձեռքբերման չափը կամ մա
կարդակը): Դրանք պարունա
կում են հա
մա
ռոտ և հս
տակ
տեղեկատվություն գնահատման տվյալ առաջադրանքում ուսանո
ղի կատարողականի հնարավոր մակարդակների վերաբերյալ, ինչը
տարբեր գնահատողներին հնարավորություն է տալիս կատարելու
հիմ
ն ավորված գնահատում: Գնահատման չափորոշիչները կարող
են ունենալ տարբեր ձևաչափ (սովորաբար դրանք նկարագրական
բնույթի են): Հստակ սահմանված չափորոշիչները պետք է պարզ և
հասկանալի լեզվով ուսանողին ներկայացնեն, թե ինչպե՛ս է գնա
հատվելու իր գիտելիքների մակարդակը: Այսինքն, դասընթացի
գնահատման չափորոշիչները ձևակերպելիս հարկավոր է սահմանել
կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման հնարավոր մակարդակ
ները։ Դասախոսն օգտագործում է իր մասնագիտական հմտություն
ները գնահատման չափորոշիչները մշակելու և դրանցով ուսանողի
գիտելիքների մակարդակը չափելու համար։ Այնուհետև, ուսանողի
կատարողականի (առաջադիմության) գնահատումը կատարվում է
սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան։
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Գնահատման չափորոշիչները
 Օրինակ, էսսե գրելու պարա
գայում` գնահատման չափո
րոշիչը կարող է ձևակերպվել
այսպես. «գրականության աղ
բյուրների մանրազնին վեր
լուծություն և քննարկում»։
 Այսպիսով, գնահատման չա
փանիշները ներառված են
չափորոշիչների նկարագրու
թյունում, սակայն վերջիններս
չպետք է տեղ գտնեն չափա
նիշների ձևակերպում
ն երում։
Չ
 ափորոշիչների մշակման և նկարագրման եղանակնե
րը տարբեր են ու բազմազան։ Դրանք ներառում են ուսանողների
գնահատման գործընթացի փորձի ուսում
ն ասիրում, նախորդ տա
րիներին համանման առաջադրանքներում ուսանողների կատա
րողականների ամփոփում և այլն։ Չափորոշիչների մշակման և
սահմանման հիմ
ն ական խնդիրն է նկարագրել գնահատման առա
ջադրանքի կատարման ակնկալվող որակական մակարդակները
գնահատման յուրաքանչյուր չափանիշի համար։ Ընդ որում, առա
ջին քայլն այս ուղղությամբ պետք է լինի առաջադրանքի կատար
ման անցողիկ (շեմային) մակարդակի որոշումը, որից հետո արդեն
կարելի է նկարագրել նաև վերին և ստորին մակարդակները։ Ան
ցողիկ մակարդակի որոշումը հաճախ կատարվում է հենց գնա
հատման առաջադրանքի մշակման ընթացքում, սակայն գործըն
կերների և այլ մասնագետների հետ այդ խնդրի քննարկումը կա
րող է նպաստել կայացված որոշման հուսալիությանը։
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Գնահատման չափորոշիչների մակարդակների
որոշումը
Չ
 ափորոշիչների հիմ
ն ա
կան խնդիրն է նկա
րա
գրել
գնահատման առաջադրանքի
կատարման հնարավոր որա
կական մակարդակները գնա
հատման յուրաքանչյուր չա
փանիշի համար: Գնահատ
ման չափորոշիչների մակար
դակների քանակը պայմանա
վորված է գնահատման առաջադրանքի կատարման որակի հստակ
տարբերակման հնարավորությամբ և գնահատման սանդղակի
պահանջներով։ Այսպես, մասնագիտական չափորոշիչների մեծ
մասն ընդամեն
 ը մեկ ձևակերպում է այն մակարդակի վերաբերյալ,
որն անհրաժեշտ է մասնագիտական գործունեութ
 յուն ծավալելու
համար։ Բազմամակարդակ չափորոշիչներն ավելի շատ մանրա
մասներ են տրամադրում հնարավոր որակական մակարդակնե
րի վերաբերյալ, ինչը կարևոր է ուսանողների աշխատանքն ավե
լի ճշգրիտ գնահատելու համար։ Օրինակ, ամենապարզ սխեման
առաջադրանքի կատարման գնահատումն է երեք մակարդակով
(համապատասխանում է նվազագույն պահանջներին, գերազան
ցում է և ցածր է այդ պահանջներից)։ Եռամակարդակ սխեման
ավելի հեշտ է մշակել, օգտագործել և բացատրել, սակայն այն կա
րող է բավարար չլինել առաջադրանքի կատարման որակի բո
լոր հնարավոր մակարդակները տարբերակելու համար։ Առաջին
քայլն այս ուղղությամբ պետք է լինի առաջադրանքի կատարման
անցողիկ (շեմային) մակարդակի որոշումը, որից հետո արդեն կա
րելի է նկարագրել նաև վերին և ստորին մակարդակները: Գնա
հատման առաջադրանքում ուսանողի գիտելիքներին ներկայաց
վող պահանջները սահմանելիս անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրու
թյուն դարձնել անցողիկ մակարդակի որոշմանը՝ հավաստիանալու
համար, որ այն նկարագրված է հստակ և հասկանալի։
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Ստորև ներկայացվում է գնահատման մեկ չափանիշի համար
անցողիկ և միջանկյալ մակարդակների չափորոշիչների որոշումը
պարզաբանող օրինակ։

Օրինակ. Սահմանված գնահատման չափանիշի համար անցողիկ
և միջանկյալ մակարդակների չափորոշիչների որոշում:
Օրինակ, եթե գնահատվում է ուսանողի էսսե կամ զեկույց
գրելու կարողությունը, ապա չափանիշը կարող է ձևակերպվել
այսպես. «ցուցաբերել հանձնարարված գրականության հիմ
ն ական
դրույթները վերլուծելու և ամբողջականացնելու, հիմ
ն ական միտքը
շարադրելու և հղում
ն եր կատարելու կարողություն»։
Մակարդակ

Չափորոշիչեր

«Անբավարար» Փոքր ինչ ծանոթ կամ անծանոթ է հանձնարար
ված կամ տիպական գրականությանը (տեքս
տերին), հիմնվում է հիմ
ն ականում ոչ գրախոս
վող համացանցային աղբյուրների վրա, հղում
ները բացակայում են։
«Բավարար»

Հիմ
ն ականում հիմնվում է հանձնարարված կամ
տիպական գրականության վրա՝ այլ աղբյուր
ներին նվազագույն հղում
ն եր կատարելով կամ
առանց հղում
ն երի։

«Բավարարից
բարձր»

Համապատասխանում է «բավարար» շեմին,
սակայն էսսեում տեղ են գտել նաև որոշ հղում
ներ համարժեք գրականությունից։

«Լավ»

Համապատասխանում է նախորդ շեմին, ի հա
վելումն օգտագործում է նաև համարժեք գրա
կանության մեծ ցանկ և վերջին հետազոտու
թյուններից ստացված տվյալներ։
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Մակարդակ

Չափորոշիչեր

«Գերազանց»

Համապատասխանում է «լավ» շեմին, ի հավե
լումն առաջարկում է գրականությունից ստաց
ված գաղափարների նոր ընկալում։ Տարբերա
կում է աղբյուրներն ըստ որակի և օգտագործում
ոչ տիպական, բայց համարժեք աղբյուրներ։

Հաճախ գնահատման չափո
րոշիչները միավորում են մեկ ընդ
հանուր աղ յուսակում և կազմում
գնահատման ռուբրիկներ՝ գնահատ
ման գործընթացն ավելի թափան
ցիկ և հուսալի դարձնելու նպատա
կով։ Տարբերակում են գնահատման
միասնական և վերլուծական ռուբ
րիկներ։
Մ
 իասնական ռուբրիկներն ընդհանրական ձևով նկարա
գրում են առաջադրանքի կատարման պահանջվող մակարդակը։
Դրանք գնահատում են ուսանողների կատարողականի համընդ
հանուր մակարդակը, այլ ոչ թե առանձին բաղադրիչները և ավե
լի իրատեսորեն են ներկայացնում ուսանողի կարողություններն ու
հմտությունները։ Այս ռուբրիկների կիրառումը նախընտրելի է այն
դեպքում, երբ գնահատման առաջադրանքի կատարման հանրա
գումարային արդյունքն (որակը) ավելի կարևոր է, քան նրա առան
ձին բաղադրիչներինը։
Վ
 երլուծական ռուբրիկները նկարագրում են առաջադրանքի
կատարման առանձին մակարդակներն ըստ յուրաքանչյուր չափա
նիշի։ Դրանց կիրառումը հնարավորություն է տալիս ուսանողնե
րին ավելի մանրամասն բացատրելու, թե նրանք որքանով են բա
վարարում գնահատման առաջադրանքի տարբեր բաղադրիչների
պահանջներին։ Այս չափորոշիչներն առավել կարևոր են այսպես
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կոչված ֆորմատիվ (ձևավորող) գնահատման դեպքում, որի մասին
կխոսվի հաջորդիվ։ Ընդհանրապես, չափորոշիչների և չափանիշնե
րի նկարագրությունը պետք է պարունակի բավարար մանրամաս
ներ, որպեսզի ուսանողները հստակ պատկերացում կազմեն առա
ջադրանքի կատարման մակարդակների մասին, սակայն չպետք է
լինի չափազանց մանրատված՝ դրանով իսկ խրթին և դժվար ընկա
լելի։
Այս համատեքստում կարևոր կիրառական նշանակություն
ունի նաև գնահատման սանդղակը։ Գնահատման սանդղակը
մի գործիք է, որը ներառում է գնահատման չափանիշները և չա
փորոշիչները և ծառայում է գնահատման արդյունքների նշագր
ման համար։ Գնահատման սանդղակը կարող է ունենալ տարբեր
ձևաչափ, ինչը պայմանավորված է չափորոշիչների ներկայացման
ընտրված տարբերակով՝ միասնական կամ վերլուծական։ Վեր
ջինս, ինչպես արդեն նշվեց, սովորաբար ներկայացվում է աղ յու
սակի տեսքով և կոչվում է ռուբրիկ, իսկ միասնական չափորոշիչնե
րը կարող են նկարագրվել թե՛ աղյուսակի, և թե՛ պարզապես տեքս
տային ձևաչափով։
Գնահատման թվանշանները դասակարգում (տարբերակում)
են գնահատման առաջադրանքի կատարման որակական մակար
դակները։ Դրանք պետք է ընտրել խնամքով` նախապատվությու
նը տալով դրական նշանակություն ունեցող բառերին (սկսնակ,
առաջանցիկ, զարգացող) և խուսափելով բացասականներից (թույլ,
ոչ կոմպետենտ, անբավարար)։ Եթե միասնական չափորոշիչները
գնահատման մեկ նիշ են տալիս գնահատման առաջադրանքի ամ
բողջ ծավալի կատարման համար, ապա վերլուծական չափորոշիչ
ները, սովորաբար, բաշխում են նիշերն ըստ յուրաքանչյուր չափա
նիշի։ Գնահատման սանդղակը պետք է նպաստի թվանշանների
պարզ համակարգի կիրառմանը։
Այստեղ կարևորվում է մեկ հանգամանք ևս։ Գնահատման
գործընթացում չպետք է միմյանց հետ շփոթել ուսանողի առաջա
դիմության թվանշումը (գնահատական միավորների հատկացումը)
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և ուսանողի գիտելիքների գնահատումը: Թվանշանները հաճախ
հիմնված են լինում ոչ միայն կրթական վերջնարդյունքների վրա.
թվանշման չափանիշները հաճախ ներառում են նաև այնպիսի
գործոններ, որոնք անմիջ ականորեն չեն առնչվում կրթական վերջ
նարդյունքների հետ, ինչպես, օրինակ, պարապմունքներին ներ
կայությունը և մասնակցությունը, վարքը, ջանասիրությունը և այլն:
Չնայած այն հանգամանքին, որ թվանշանները ինչ-որ առումով
կարող են փոխկապակցվել կրթական վերջնարդյունքների հետ և
արժևորել դասընթացի այս կամ այն ասպեկտը, սակայն որպես
կանոն, դրանք կրթական վերջնարդյունքների չափման միջոցներ
չեն հանդիսանում: Այնուամեն
 այնիվ, ուսում
ն առության գնահատու
մը կարող է և պետք է հիմնված լինի թվանշանների վրա, որոնք
գնահատման կարևոր գործիքներ են: Դրանք պետք է ձևակերպ
ված լինեն հստակ և կիրառվեն հետևողականորեն: Թվանշան
ների առանձին ենթամիավորներ պետք է կիրառվեն հիմ
ն ական
բաղադրիչների՝ գիտելիքի, կարողությունների և հմտությունների
գնահատման համար, որպեսզի հնարավոր լինի որոշել ուսանո
ղի ուժեղ և թույլ կողմերը: Ուժեղ և թույլ կողմեր
 ի գնահատման այս
մոտեցումն ապահովում է այնպիսի հետադարձ կապ, որն օգտա
կար է՝ (ա) ուսանողների համար, որովհետև կարող է ուղղորդել
և կենտրոնացնել նրանց ուսում
ն առությունը, (բ) դասախոսի հա
մար, քանի որ կարող է բացահայտել դասընթացի այն բաժինները
և թեմաները, որոնք լրացուցիչ պարզաբանման կարիք ունեն, (գ)
ուսում
ն ական ստորաբաժանման համար, քանի որ կարող է մատ
նանշել պահանջվող փոփոխությունները կրթական ծրագրում:
Ինչպես արդեն նշվեց, գոյություն ունեն գնահատման տար
բեր ձևեր ու մեթոդներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է կիրառել
որոշակի կրթական վերջնարդյունքի գնահատման համար։ Կրթա
կան վերջնարդյունքների ձեռքբերումն արժանահավատորեն գնա
հատելու համար գնահատման յուրաքանչյուր տեսակ (օրինակ՝
քննություն, թեստ, նախագիծ, առաջադրանք և այլն) անհրաժեշտ է
վերլուծել առավել կարևորվող կրթական վերջնարդյունքների տե
սանկյունից։ Միաժամանակ, հարկավոր է նախատեսել գնահատ
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ման տարբեր գործողություններ, որոնք պետք է կազմվեն և առա
ջադրվեն յուրաքանչյուր վերջնարդյունքի գնահատման համար:
Գնահատման արդյունահեն համակարգը գնահատման գործ
ընթացի կառուցման, իրագործման և հետագա զարգացման հիմ
նական պատասխանատվությունը վերապահում է դասախոսին,
քանի որ միայն նա կարող է փոխկապակցել դասընթացի կրթական
նպատակներն ու վերջնարդյունքները դասավանդման և գնահատ
ման մեթոդների հետ: Դասախոսն է (կամ դասախոսների մասնա
գիտական խումբը) սահմանում գնահատման չափանիշները և չա
փորոշիչները դասակարգելու համար կրթական վերջնարդյունքնե
րի գնահատման «գերազանց», «լավ», «բավարար» կամ «անբա
վարար» մակարդակները:
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Գնահատման տեսակները
Կիրառվում է ուսա
նողների գնահատման եր
կու հիմ
ն ական ձև՝ այսպես
կոչված ձևավորող (ֆոր
մատիվ), որը նախատես
ված է ուսում
ն առության
միջանկյալ փուլերում դա
սավանդման, ուսում
ն ա
ռության և գնահատման գործընթացների բարելավման նպատակով
ուսանողների հետ հետադարձ կապ հաստատելու համար, և եզրա
փակիչ (սամատիվ), որը նախատեսված է դասընթացի (ուսում
ն ա
կան մոդուլի) ավարտին ուսանողների գիտելիքների գնահատման և
նրանց կողմից ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբեր
ման մակարդակը չափելու համար:
Ձևավորող գնահատումը նե
րառում է ուսանողների հետ հե
տադարձ կապի որոշակի մեխա
նիզմ
ն եր, քանի որ ուսանողներին
և դասախոսին հնարավորություն
է ընձեռում դեռևս ուսուցման փու
լում տեղեկատվություն ստանա
լու դասավանդման և ուսում
ն ա
ռության արդյունավետության և
ուսանողների ընթացիկ կատարո
ղականի վերաբերյալ: Ուսանողներն այս դեպքում ստանում են դա
սախոսի մեկնաբանություններն իրենց թերացում
ն երի վերաբերյալ,
ինչպես նաև համապատասխան առաջարկություններ՝ դրանք վե
րացնելու գործնական քայլերի մասին։
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Բնական է, որ դասընթացի (կրթական մոդուլի) կամ դրա այս
կամ այն հատվածի շրջանակներում առաջանում է նաև եզրափա
կիչ գնահատման անհրաժեշտություն։ Հաճախ գնահատման այդ
երկու՝ ձևավորող և եզրափակիչ տեսակները զուգակցվում են, և
այդ դեպքում գնահատականն արտահայտում է ուսանողի աշխա
տանքի ամբողջական (ամփոփիչ) արդյունքը, իսկ դասախոսից
ստացվող հետադարձ կապն ապահովում է գնահատման ձևավո
րող բաղադրիչը։ Սակայն, ավանդաբար, հիմ
ն ականում գործած
վում են եզրափակիչ գնահատման ձևերը, և ուսանողները ստա
նում են միայն գնահատականը,
բայց ոչ գնահատման արդյունքնե
րի վերաբերյալ դասախոսի մեկնա
բանությունները կամ առաջարկու
թյունները։ Միայն քննության ար
դյունքներով կազմակերպվող սեմի
նար քննարկման դեպքում կարելի է
խոսել գնահատման ձևավորող բա
ղադրիչի մասին։
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Ձևավորող և եզրափակիչ գնահատում
ն եր
Ձևավորող և եզրափակիչ գնահատում
ն երի նշանակությունը և
սկզբունքային տարբերությունը կարելի է պատկերավոր ներկայացնել
կենցաղից վերցված հետևյալ հատկանշական օրինակով.

Ա
 յսպես, երբ խոհարարը դեռևս
պատրաստման փուլում համտե
սում է իր իսկ եփած ճաշատեսա
կը, նա անում է դա պատրաստ
ման ընթացքը ստուգելու և ճիշտ
իրականացնելու նպատակով։ Սա
ձևավորող գնահատումն է։

 սկ երբ արդեն հյուրերն են համ
Ի
տեսում այդ նույն ճաշատեսա
կը, բնականաբար, նրանք գնա
հատում են նաև պատրաստման
գործընթացի վերջնական ար
դյունքը` ճաշատեսակը: Սա ամ
փոփիչ գնահատումն է։

Ուսում
ն առության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները և
հմտությունները դրսևորելու (ցուցաբերելու) համար ուսանողներին
անհրաժեշտ է համապատասխան ժամանակ։ Ուսուցման գործընթա
ցը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ մինչև եզրափակիչ գնահա
տումը ուսանողներին պարբերաբար հնարավորություն տրվի իրենց
գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները դրսևորելու
համար։ Օրինակ, մինչև եզրափակիչ գնահատում
 ը պետք է նախա
տեսվի մեկ կամ երկու միջանկյալ (ընթացիկ) գնահատում, որի ար
դյունքում՝ ուսանողների հետ կքննարկվի նրանց կատարողականի
որակը։
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Գնահատման երկու ձևերը
• Ձևավորող գնահատում, ո
րը նա
խատեսված է ուսում
ն առության մի
ջանկյալ փուլերում՝ գնահատման և
դասավանդման գործընթացի բարե
լավման նպատակով ուսանողների
հետ հետադարձ կապ ապահովելու
համար։
• Եզրափակիչ գնահատում, որը
նախատեսված է ուսում
ն առության
ավարտին ուսանողների գնահատ
ման և նրանց կողմից ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքների ձեռք
բերման մակարդակը չափելու հա
մար։

Ձևավորող (ախտորոշիչ) գնահատում
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

 Ուսանողներին և դասախոսին տրա
մա
դրում է պարզ և հու
սա
լի հե
տա
դարձ կապ։
 Հետադարձ կապն օգնում է բարելա
վելու դասավանդման և ուսում
ն առու
թյան գործընթացները, ինչպես նաև
ուսանողների կատարողականը։
 Ուսանողներին տեղեկացնում է իրենց
ուսման առաջընթացի մասին։
 Ինտեգրված է դասավանդման և
ուսում
ն առության գործընթացներին։

Ձևավորող գնահատման նպատակն է
ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ որակը

 Սովորաբար իրականացվում է դասըն
թացի մատուցման ընթացքում։
 Արդյունքները չեն ազդում ուսանողի
արդյունարար գնահատականի վրա։
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Պրակտիկայում, ձևավորող և եզրափակիչ գնահատում
ն երից
բացի, հաճախ կիրառվում է նաև գնահատման երրորդ ձևը, որը
կոչվում է շարունակական գնահատում։ Այն իր բնույթով համապա
տասխանում է եզրափակիչ գնահատմանը, սակայն իրականաց
վում է ոչ թե դասընթացի ավարտին, այլ միջանկյալ փուլերում և
ազդում է ուսանողի ամփոփիչ գնահատականի վրա։ Նպատակը,
հիմ
ն ականում, ոչ թե ուսում
ն առության բարելավումն է, այլ ուսանո
ղի ընթացիկ (շարունակական) գնահատումը։

Ե
 զրափակիչ գնահատում
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 Գնահատում է ուսանողի կողմից
կրթական վերջնարդյունքների
ձեռքբերման չափը/մակարդա
կը։
 Ամփոփում է ուսանողի կրթա
կան ձեռքբերում
ն երը և առա
ջընթացը։



 Հիմք է ստեղծում գնահատա
կանների կամ թվանշանների
նշանակման համար։

Եզրափակիչ գնահատման նպատակն  Սովորաբար իրականացվում է
դասընթացի ավարտին՝ քննու
է ԳՆԱՀԱՏԵԼ որակը
թյան ձևաչափով։
 Գնահատում է կրթական վերջ
նարդյունքների միայն մեկ մասը
(չի կարող գնահատել բոլորը):
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Վ
 երջին հարցը, որն առաջանում է այս համատեքստում,
հետևյալն է. ա
րդյո՞ք պետք է գնա
հատ
վեն դաս
ըն
թա
ցի (կրթա
կան մոդուլի) բոլոր ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները։
Տեսականորեն՝ այո, բայց գործնականում դա հաճախ հնարավոր
չէ իրականացնել, քանի որ դժվար է գնահատման համար տրա
մադրված սեղմ ժամանակահատվածում ստուգել բոլոր կրթական
վերջնարդյունքների ձեռքբերման հանգամանքը, հատկապես, եթե
դասընթացն ունի շատ վերջնարդյունքներ, գնահատումն իրակա
նացվում է քննության ձևաչափով և միաժամանակ մեծ թվով ուսա
նողների համար։ Այս պարագայում գնահատվում են միայն պա
տահականորեն ընտրված կրթական վերջնարդյունքները։ Որոշ
դեպքերում, սակայն, բոլոր կրթական վերջնարդյունքների ձեռք
բերման գնահատումը պարտադիր է՝ պայմանավորված մասնա
գիտական գործունեութ
 յուն ծավալելու պահանջներով (օրինակ՝
բժշկի, իրավաբանի, օդաչուի համար և այլն)։

Շ
 արունակական գնահատում
 Ձևավորող և եզրափակիչ գնա
հատում
ն երի համակցություն է:
 Սովորաբար ներառում է կրկնվող
եզրափակիչ գնահատում
ն եր:
 Գնահատականները գրանցվում
են:
 Հե
տա
դարձ կա
պը թույլ է կամ
բացակայում է:
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Ուսում
ն առության միջավայրը
Ց
 անկացած միավոր դասընթացի կամ ամբողջական կրթա
կան ծրագրի հաջող իրականացման նախապայմանը անհրաժեշտ
ուսում
ն ական միջավայրի առկայությունն է, որի որակն անմիջա
կանորեն ազդում է դասընթացի կամ ծրագրի որակի վրա: Դաս
ընթացի կամ ծրագրի նպատակներն ու խնդիրներն ըստ արժան
վույն իրականացնելու համար անհրաժեշտ են համապատասխան
մասնագիտական որակներ ունեցող դասախոսական և ուսում
ն ա
օժանդակ կազմեր: Ուսում
ն առության միջավայրը ներառում է նաև
ուսում
ն ական տարածքներն ու ենթակառուցվածքները, ուսում
ն ա
կան և հետազոտական գործունեության համար անհրաժեշտ նյու
թատեխնիկական բազան և այլն: Այս բոլորը ենթակա են շարունա
կական գնահատման և արդիականացման:
Ստորև ներկայացվում է կրթական ծրագիրը հաջողությամբ
իրականացնելու համար անհրաժեշտ ուսում
ն առության հիմ
ն ական
ռեսուրսների ցանկը:
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Դասախոսական և ուսում
ն աօժանդակ կազմ։ Ծրա
գիրը պետք է ապահովված լինի համապատասխան
մասնագիտական և մանկավարժական որակներ ունե
ցող դասախոսական և ուսում
ն աօժանդակ կազմերով`
այն արդյունավետորեն իրականացնելու և շարունակա
բար գնահատելու համար: Ընդ որում, դասախոսները
պետք է տիրապետեն ոչ միայն ծրագրի մաս կազմող
իրենց դասընթացներին կամ ուսում
ն ական մոդուլնե
րին, այլև ամբողջական ծրագրին` ուսուցումը ծրագրի
համատեքստին համահունչ իրականացնելու համար:
Կրթական ծրագրի և առանձին դասընթացի համար
պետք է սահմանված լինեն դասախոսական կազմի
մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ
պահանջներ:



Ուսում
ն ամեթոդական նյութեր։ Ծրագիրը պետք է
ապահովված լինի բաղադրիչ դասընթացների իրակա
նացման համար անհրաժեշտ հիմ
ն ական դասագրքե
րով, ուսում
ն ական ձեռնարկներով և այլ տպագիր կամ
էլեկտրոնային ուսում
ն ական և օժանդակ/լրացուցիչ
նյութերով (ինչպիսիք են գիտական պարբերականնե
րը, ամսագրերը, թերթերը, զանազան մուլտիմեդ
 իա
փաթեթները և այլն), որոնք բավարար քանակությամբ
հասանելի են ուսանողներին։ Բուհի գրադարանը այս
ռեսուրսների տեղակայման և կառավարման հիմ
ն ա
կան կա
ռույցն է, սա
կայն կարևոր են նաև լրա
ցու
ցիչ
ռեսուրսները, ինչպիսիք են համացանցը, ուսում
ն ական
ստորաբաժանում
ն երի գրադարանները և այլն:



Տեխնիկական միջոցներ։ Ներառում է տեղեկատվու
թյան տեխնիկական միջոցները, տեսաձայնային սար
քավորում
ն երը, լաբորատոր սարքավորում
ն երը, տեսա
պաստառները և այլն:



Ուսում
ն ական տարածքներ։ Ծրագրի իրականացման
բոլոր փուլերում ուսանողներին պետք է հատկացվեն հա
մարժեք կահավորված ուսում
ն ական տարածքներ՝ լսա
րաններ, լաբորատորիաներ, ընթերցասրահներ, մասնա
գիտացված դասասենյակներ և այլն։



Պրակտիկաների կազմակերպումը։ Պրակտիկաները
կրթական ծրագրով սահմանված մասնագիտական մի
շարք կարևոր կարողությունների ձևավորման և հմտու
թյունների զարգացման հիմ
ն ական ծրագրային բաղադ
րիչներից են և պետք է իրականացվեն պատշաճ մա
կարդակով։ Պրակտիկաները նույնպես պետք է ունենան
հստակ սահմանված նպատակ և ակնկալվող կրթական
վերջնարդյունքներ:
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Օրինակներ
Ստորև ներկայացվում են գնահատման չափանիշների ձևա
կերպման, գնահատման չափորոշիչների սահմանման և գնահատ
ման սանդղակում վերջիններիս միավորման մի շարք օրինակներ:

 ր
Օ
 ինակ 1. Գնահատվում է ուսանողի «լսարանի առջև ելույթ
ունենալու կարողությունը»։
Այս կրթական վերջնարդյունքի գնահատման համար սահ
մանված են գնահատման 4 չափանիշ և 12 չափորոշիչ, որոնք դա
սավորված են 3 մակարդակներում։
Գնահատման չա
փանիշները

Գիտելիք

 եկնաբանու–
Մ
թյուններ և պա
տասխաններ
հարցադրում
ն ե
րին
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Գնահատման չափորոշիչները
Գերազանց

Լավ

Բավարար

Ելույթն ընդգրկում է տե
սական և գործնական հա
րուստ տեղեկատվություն,
բոլոր փաստարկները
հիմ
ն ավոր են, ներառված
են թեմայի հիմ
ն ական
գաղափարները։

Ընդհանուր առմամբ, ելույ
թը ներառում է տեսական
և գործնական տեղեկա
տվություն, սակայն երբեմն
թերի են հիմ
ն ավորում
ն ե
րը, հիմ
ն ահարցերը միայն
մասամբ են ներկայաց
ված։

Միայն մասամբ է
ներկայացվում տեղե
կատվությունը, գրեթե
բացակայում է հիմ
ն ա
վորված խոսքը։ Թեման
ներկայացված է թերի։

Ներկայացնողը հար
ցադրում
ն երին տալիս է
տրամաբանված պատաս
խաններ՝ փաստարկներով
հիմ
ն ավորելով իր խոսքը։

Ներկայացնողը հար
ցադրում
ն երին տալիս է
հետևողական պատաս
խաններ, սակայն երբեմն
մեկնաբանություններն
այնքան էլ համոզիչ չեն։

Ներկայացնողը խուսա
փում է հարցադրում
ն ե
րից, պատասխանները
հիմ
ն ավորված չեն։

Գնահատման չա
փանիշները

Գնահատման չափորոշիչները
Գերազանց

Ելույթն ուղեկցվում է հա
մապատասխան և դյուր
ըմբռնելի տեսողական
Տեսողական և օժանդակ նյութերով,
օժանդակ նյութե որոնք ելույթ ունեցողը կի
րի կիրառումը րառում է տեղին՝ հղում
ն եր
կատարելով և մեկնաբա
նելով։

Ելույթ ունեցողը խոսում է
հստակ և բարձր, լսարա
նի հետ առկա է անընդ
հատ կապ, կեցվածքը և
շարժուձևերը գրավում են
ունկնդիրներին։


Ելույթը

Լավ

Բավարար

Բանավոր խոսքն ուղեկց
վում է համապատասխան
տեսողական օժանդակ
նյութերով, սակայն դրանք
բավական քիչ են։ Օժան
դակ նյութերն առանձ
նապես չեն առնչվում
ելույթին, ելույթ ունեցողը
մոռանում է զուգահեռներ
անցկացնել և օգտագործ
ված օժանդակ նյութերին
հղում
ն եր կատարել։

Ելույթը չի ուղեկցվում
պատկերավոր օժան
դակ նյութերով կամ
ուղեկցվում է, սակայն
ոչ տեղին, օգտագործ
ված նյութերը քիչ են և
խրթին։

Ելույթ ունեցողը խոսում
է հստակ և բավականա
չափ բարձր լսելի լինելու
համար, սակայն կապը
լսարանի հետ արդյունա
վետ չէ։

Ելույթ ունեցողը խոսում
է ցածր, ներկաները
ձանձրանում են և գրե
թե ներգրավված չեն։
Լսարանը գրավելու ոչ
մի փորձ չի արվում։
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Օրինակ. 2. Գնահատվում է ուսանողի «լսարանի առջև ելույթ
ունենալու կարողությունը»:
Այս կրթական վերջնարդյունքի գնահատման համար սահ
մանված են արդեն գնահատման 5 չափանիշ և 20 չափորոշիչ,
որոնք դասավորված են 4 մակարդակներում։
Գնահատման
չափանիշները

Գնահատման չափորոշիչները
Անբավարար

Լսարանը չի կարո
ղանում հասկանալ
Խոսքի տրա
նյութը, քանի որ
մաբանական չկա մտքերի տրա
կառուցվածքը մաբանական հա
ջորդականություն։


Առարկայի
իմացությունը

Ցուցադրա
կան նյութը
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Բավարար

Լավ

Գերազանց

Լսարանը դժվա
Ուսանողի մտքերն
րությամբ է հե
աչքի են ընկնում
տևում մտքերի
տրամաբանական
ընթացքին, քանի
հաջորդականու
որ խոսքի տրամա թյամբ, և լսարա
բանական շղթան
նը կարողանում է
հաճախ ընդհատ
հետևել խոսքի ըն
վում է։
թացքին։

Ուսանողի մտքերն
ունեն տրամա
բանական կուռ
կառուցվածք, հե
տաքրքիր ընթացք,
բերված օրինակ
ները դիպուկ են և
ուշագրավ, լսարա
նը ներգրավված է
և հետաքրքրված։

Ուսանողի իմացու
թյունը թերի է, չի
կարողանում հար
ցերին սպառիչ պա
տասխաններ տալ։

Ուսանողը նյութը
լավ չի յուրացրել և
կարողանում է պա
տասխանել միայն
տարրական հար
ցերին։

Ուսանողը հեշտու
թյամբ է գտնում
բոլոր հարցերի
պատասխանները,
սակայն դրանք չի
կարողանում հիմ
նավորել։

Ուսանողն ունի
հիմ
ն արար գիտե
լիքներ, տալիս է
սպառիչ պատաս
խաններ՝ մեկնա
բանություններով
և գաղափարական
նոր մոտեցում
ն ե
րով։

Ուսանողը չի օգ
տագործում ցու
ցադրական նյութ,
գծապատկերներ,
որոնք անհրաժեշտ
են նյութը հասկա
նալի դարձնելու
համար։

Ուսանողն օգտա
գործում է ցուցադ
րա-կան նյութ և
գծապատկերներ,
որոնք հազվադեպ
են լրացնում տեսք
տը և ելույթը։

Ուսանողի ներկա
յացրած ցուցադ
րական նյութը և
գծապատկերներն
առնչվում են տեքս
տին և ելույթին,
սակայն թերի կող
մերը շտկելու ան
հրաժեշտություն
կա։

Ուսանողը մեկնա
բանում է ցուցադ
րական նյութն ու
գծապատկերները
և դրանցով ավելի
բովանդակային
դարձնում խոսքը։
Բոլոր տեսողական
պատկերներն ար
տահայտիչ են և
նպաստում են նյու
թի ընկալմանը։

Գնահատման
չափանիշները

Գնահատման չափորոշիչները
Անբավարար

Բավարար

Լավ

Գերազանց

Ուսանողը ելույթի
ընթացքում թույլ է
Լեզվամտածո տալիս քերականա
ղությունը
կան և (կամ) ար
տասանական 4 և
ավելի սխալ։

Ուսանողը ելույթի
ընթացքում թույլ է
տալիս քերակա
նական և (կամ)
արտասանական 3
սխալ։

Ուսանողը ելույթի
ընթացքում թույլ է
տալիս 2 և ոչ ավելի
քերականական և
(կամ) արտասանա
կան սխալ։

Ուսանողի խոսքը
գրագետ է, չկան
քերականական և
(կամ) արտասանա
կան սխալներ։

Ուսանողի զեկույցը
անկենդան է, բա
ցակայում է կապը
լսարանի հետ։

Ուսանողը մեծ մա
սամբ ընթերցում է
զեկույցը, երբեմներբեմն փորձում է
կապ հաստատել
լսարանի հետ։

Ուսանողը մեծ մա
սամբ պահպանում
է կապը լսարանի
հետ, սակայն հա
ճախ անդրադառ
նում է գրառում
ն ե
րին։

Ուսանողը պահ
պանում է կապը
լսարանի հետ՝
հազվադեպ ան
դրադառնալով
գրառում
ն երին։

Կապը
լսարանի
հետ
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Օրինակ 3. Գնահատվում է ուսանողի «թիմային աշխատանքի ար
դյունքները մասնագիտական լսարանին ներկայացնելու կարողու
թյունը»։
Այս կրթական վերջնարդյունքի գնահատման համար սահ
մանված են գնահատման 3 չափանիշ և 9 չափորոշիչ, որոնք դա
սավորված են 3 մակարդակներում։
Գնահատման
չափանիշները



Ելույթը

Թիմային աշ
խատանքը
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Գնահատման չափորոշիչները
Օրինակելի

Բավարար

Ենթակա է
զարգացման

Ելույթ ունեցողը խոսեց
հստակ, դանդաղ և բա
վականաչափ բարձր, գե
ղեցիկ առոգանությամբ։
Պահվածքը, շարժում
ն երը
համապատասխանում էին
ելույթի ձևաչափին (պաշ
տոնական կամ ոչ պաշ
տոնական): Արդյունավետ
օգտագործվեց ելույթին
հատկացված ամբողջ ժա
մանակը։

Նյութը հասկանալի էր,
բայց խոսքը՝ ոչ հստակ։
Խոսողի պահվածքը չէր
համապատասխանում
ելույթի ձևաչափին, սա
կայն դա էակ
 ան ազդե
ցություն չթողեց։ Խոսողը
չկարողացավ արդյունա
վետ օգտագործել ժամա
նակը, ավարտեց նախա
տեսված ժամանակից մի
փոքր շուտ (կամ ուշ)։

Խոսքը հստակ չէր, լսա
րանը դժվարությամբ
հետևեց ընթացքին։ Խո
սողը հուզված էր, լսա
րանը դժվարությամբ էր
կենտրոնանում նյութի
բովանդակության վրա։
Ելույթ ունեցողը չկարո
ղացավ արդյունավետ
օգտագործել ժամանա
կը, ավարտեց բավակա
նին շուտ (կամ ուշ)։

Ելույթ ունեցողը կամ օգ
նականը լիարժեք օգտվե
ցին սարքավորում
ն երից։
Ելույթ ունեցողն իր թիմի
բոլոր անդամ
ն երին ար
տահայտվելու հնարա
վորություն տվեց։ Անհա
տական ելույթները տրա
մաբանորեն հաջորդեցին
իրար։

Թիմում տեղի ունեցավ
սխալ դերաբաշխում, սա
կայն դա մեծ ազդեցու
թյուն չունեցավ ընթացքի
վրա։
Թիմի որոշ անդամ
ն եր
մյուսներին արտահայտ
վելու հնարավորություն
չտվեցին։ Անհատական
ելույթները տրամաբանո
րեն հաջորդեցին միմյանց,
սակայն որոշ դեպքերում
կապը հստակ չէր։

Ելույթն անկազմակերպ
էր, չկար հստակ դերա
բաշխում։
Մեկ կամ մի քանի հոգի
իրենց վրա վերցրեցրին
հիմ
ն ական պատասխա
նատվությունը։ Անհա
տական ելույթների միջև
բացակայում էր տրամա
բանական կապը։

Գնահատման
չափանիշները

Գնահատման չափորոշիչները
Օրինակելի

Փաստերը կամ օրինակ
ները մանրամասն էին,
ճշգրիտ և տեղին։ Տեսու
թյունները, որոնց հղում
էր արված, հստակ նկա
 ովանդակու րագրված էին և ճիշտ օգ
Բ
թյունը
տագործված։ Վերլուծու
թյունները, քննարկում
ն ե
րը և եզրակացություններն
առնչվում էին օրինակնե
րին, փաստերին և տեսու
թյուններին։

Բավարար

Ենթակա է
զարգացման

Փաստերն ու օրինակները
հիմ
ն ականում մանրա
մասն էին, ճշգրիտ և տե
ղին, սակայն կային վրի
պում
ն եր։ Տեսություններին
հղում
ն եր արված էին,
բայց դրանք հստակ չէին
նկարագրված։ Վերլուծու
թյունների, քննարկում
ն ե
րի և եզրակացությունների
միջև կապն ակնհայտ չէր
կամ ենթադրվում էր։

Փաստերում և օրինակ
ներում բացակայում էին
մանրամասները, օրի
նակները անհասկանա
լի էին և ոչ տեղին։ Այն
տեսությունները, որոնց
հղում
ն եր էր կատար
ված, նկարագրված էին
ոչ հստակ և ճիշտ չէին
օգտագործված։ Ոչ մի
տրամաբանական կապ
չկար վերլուծություննե
րի, քննարկում
ն երի և
օրինակների, փաստերի
և տեսությունների միջև։
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3

Կարդալ
Ես կարող եմ հեշ
տությամբ հասկա
նալ ցանկացած
գրավոր խոսք, այդ
թվում՝ վերացա
կան, կառուցված
քային և լեզվաբա
նական առումով
բարդ տեքստերը,
ինչպես, օրինակ,
ձեռնարկներ, մաս
նագիտական հոդ
վածներ և գրական
ստեղծագործու
թյուններ։

Լսել

Ես առանց որևէ
դժվարության
հասկանում եմ
ցանկացած խո
սակցական լե
զու, կենդանի,
թե հեռարձակ
ված, անգամ
երբ այն մատու
ցվում է բնական
արագությամբ,
պայմանով, որ
ժամանակ ունե
նամ վարժվելու
առոգանությանը
(ակցենտին)։

Հասկանալ

Ես կարող եմ առանց
որևէ ջանքի մասնակցել
ցանկացած խոսակցու
թյան կամ բանավեճի,
ինչպես նաև ծանոթ եմ
իդիոմ
 ատիկ ու խոսակ
ցական արտահայտու
թյուններին։ Կարող եմ
ազատ արտահայտվել և
հստակ փոխանցել իմա
ստային նրբերանգները։
Իսկ դժվարանալիս կա
րող եմ կրկնել և նույնքան
սահուն վերաշարադրել
նախադասությունն այն
պես, որ մյուսներն ան
գամ չզգան առաջացած
դժվարությունը։

Խոսակցական շփում
Ես կարող եմ ներ
կայացնել հստակ,
սահուն
նկարագրություն կամ
փաստարկ՝ համա
տեքստին համահունչ
ոճով ու տրամաբա
նական կառուցված
քով, ինչը լսողին
կօգնի գրառել և մտա
պահել կարևոր հատ
վածները։

Խոսքի վերարտադ
րություն

Խոսել

Գնահատման չափանիշները

Վերցված է Եվրոպական լեզվական փաթեթի մակարդակների նկարագրիչներից։

Վարպետ
C2

Գնահատման
չափորոշիչ
ները

Ես կարող եմ գրել հստակ,
սահուն տեքստ՝ համապա
տասխան ոճով։ Կարող
եմ գրել բարդ նամակներ,
hաշվետվություններ կամ
հոդվածներ, որոնք ներկա
յացնում են նյութը տրամա
բանական հստակ կառուց
վածքով, ինչն ընթերցողին
կօգնի գրառել և մտապա
հել կարևոր հատվածները։
Ես կարող եմ գրել համառո
տագրեր, ինչպես նաև մա
սնագիտական ու գրական
ստեղծագործությունների
գրախոսականներ։

Գրել

Գրել

Այս կրթական վերջնարդյունքի գնահատման համար սահմանված են գնահատման 5 չափանիշ (խմբա
վորված երեք կատեգորիաներում) և 30 չափորոշիչ, որոնք դասավորված են 6 մակարդակներում։

Օրինակ 4. Գնահատվում է օտար լեզվի իմացության մակարդակը3։
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Վարպետ
C1

Գնահատման
չափորոշիչ
ները
Կարդալ
Ես կարող եմ
հասկանալ եր
կար ու բարդ
փաստագրական
և գրական տեքս
տեր՝ արժևորելով
ոճակ
 ան տարբե
րությունները։ Ես
կարող եմ հասկա
նալ մասնագիտա
կան հոդվածներ
և բարդ տեխնի
կական ձեռնարկ
ներ, անգամ եթե
դրանք չեն առնչ
վում իմ ոլորտին։

Լսել

Ես կարող եմ
հասկանալ ան
գամ երկար
խոսքը, երբ այն
նույնիսկ հստակ
կառուցավորված
չէ, և երբ հարա
բերությունները
միայն ենթադր
վում են։ Կարող
եմ հասկանալ
հեռուստատեսա
յին ծրագրերն ու
կինոնկարներն
առանց մեծ ջան
քերի։

Հասկանալ

Ես կարող եմ վարժ և
անկաշկանդ արտա
հայտվել առանց անհրա
ժեշտ արտահայտություն
ները փնտրելու ակնհայտ
ջանքերի։ Կարող եմ
ճկուն և արդյունավետ
օգտագործել լեզուն՝ սո
ցիալական և մասնագի
տական նպատակներով։
Ես կարող եմ հստակ
ձևակերպել գաղափար
ներ ու կարծիքներ և
վարպետորեն իմ կարծի
քը հայտնել մյուս մասնա
կիցներին։

Խոսակցական շփում
Ես կարող եմ հս
տակ և մանրամասն
ներկայացնել բարդ
երևույթների նկարա
գրությունները՝ ինտե
գրելով ենթաթեմա
ները, զարգացնելով
առանձին կետեր և
եզրափակելով համա
պատասխան եզրա
կացությամբ։

Խոսքի վերարտադ
րություն

Խոսել

Գնահատման չափանիշները

Ես կարող եմ արտահայտ
վել հստակ և լավ կառու
ցված տեքստի միջոցով,
արտահայտելով որոշակի
տեսակետներ։ Կարող եմ
նամակում, ակնարկում կամ
հաշվետվությունում գրել
բարդ նյութերի շուրջ՝ ընդ
գծելով կարևորը։ Ես կարող
եմ ընտրել համապատաս
խան ոճ՝ հաշվի առնելով
ընթեցողի անձը։

Գրել

Գրել
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Անկախ
B2

Գնահատման
չափորոշիչ
ները
Կարդալ
Ես կարող եմ կար
դալ ժամանակա
կից խնդիրներին
վերաբերող հոդ
վածներ և հաշ
վետվություններ,
որտեղ հեղինակ
ներն ունեն որոշա
կի մոտեցում կամ
տեսակետ։ Ես կա
րող եմ հասկանալ
ժամանակակից
գրական արձակը։

Լսել

Ես կարող եմ
հասկանալ եր
կար խոսքը և
դասախոսությու
նը, իսկ հաջորդ
անգամ՝ փաս
տարկների բարդ
շարքը, եթե թե
ման ինձ փոքրինչ ծանոթ է։ Ես
գրեթե կարող եմ
հասկանալ հե
ռուստատեսային
նորությունները
և ընթացիկ ծրա
գրերը։ Կարող
եմ հասկանալ
կինոնկարնե
րը՝ մատուցված
առօրյա լեզվով։

Հասկանալ

Ես կարող եմ որոշակի
վարժությամբ, ինչպես
նաև անմիջականորեն
շփվել, ինչը միանգա
մայն հնարավոր է դարձ
նում մշտական շփումը
լեզուն կրողների հետ։
Ես կարող եմ ակտիվո
րեն մասնակցել ծանոթ
թեմաների շուրջ բանա
վեճերի՝ գնահատելով և
պաշտպանելով իմ տե
սակետները։

Խոսակցական շփում
Ես կարող եմ հստա
կորեն և մանրամասն
ներկայացնել իմ հե
տաքրքրությունների
ոլորտի բավականին
լայն շրջանակի նյու
թերի նկարագրութ
յունները։ Կարող եմ
բացատրել թեմատիկ
խնդրի վերաբերյալ
տեսակետներ՝ տալով
հնարավոր տարբե
րակների առավելու
թյուններն ու թերու
թյունները։

Խոսքի վերարտադ
րություն

Խոսել

Գնահատման չափանիշները

Ես կարող եմ գրել հստակ,
մանրամասն տեքստ իմ հե
տաքրքրությունների ոլորտի
լայն շրջանակի թեմաների
վերաբերյալ։ Կարող եմ
գրել ակնարկ կամ հաշ
վետվություն։ Ես կարող եմ
գրել նամակներ՝ ընդգծե
լով դեպքերի և անձնական
փորձառության կարևորու
թյունը։

Գրել

Գրել
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Անկախ
B1

Գնահատման
չափորոշիչ
ները
Կարդալ
Ես կարող եմ հաս
կանալ տեքստեր,
որոնք հիմ
ն ակա
նում պարունա
կում են հաճախ
հանդիպող ամեն
օրյա կամ աշխա
տանքին առնչվող
բառապաշար։ Ես
կարող եմ հաս
կանալ անձնա
կան նամակներ
ու դեպքերի նկա
րագրությունը,
արտահայտված
զգացմունքներն ու
ցանկությունները։

Լսել

Ես կարող եմ
հասկանալ աշ
խատանքում,
դպրոցում,
հանգստանալիս
պատահող ծա
նոթ նյութի շուրջ
հստակ, սովո
րական խոսքի
գլխավոր միտքը։
Կարող եմ հաս
կանալ բազմա
թիվ ռադիո և հե
ռուստածրագրեր
ընթացիկ իրա
դարձությունների
կամ անձնական,
մասնագիտա
կան թեմաների
վերաբերյալ,
երբ մատուցումը
համեմ
 ատաբար
դանդաղ է և
հստակ։

Հասկանալ

Ես ճամփորդելիս մեծ
մասամբ կարող եմ հաղ
թահարել տվյալ լեզվով
խոսող երկրում պատա
հող իրավիճակները։ Ես
կարող եմ հանպատրաս
տից մտնել խոսակցու
թյան մեջ այն թեմաների
շուրջ, որոնք ինձ ծանոթ
են, իմ հետաքրքրության
շրջանակներում են կամ
առօր
 յա կյանքից (օրի
նակ՝ ընտանիք, հոբբի,
աշխատանք, ճամփոր
դություն և այլն)։

Խոսակցական շփում
Ես կարող եմ պարզ
կերպով կապել բա
ռակապակցություննե
րը, նկարագրել ապ
րում
ն եր և դեպքեր,
իմ երազանքները,
հույսերը և հավակնու
թյունները։ Ես կարող
եմ հակիրճ պատճա
ռաբանել և բացատ
րել կարծիքներն ու
ծրագրերը։ Ես կարող
եմ շարադրել պատ
մություն կամ պատմել
գրքի կամ կինոնկարի
բովանդակությունը և
նկարագրել իմ զգա
ցողությունները։

Խոսքի վերարտադ
րություն

Խոսել

Գնահատման չափանիշները

Ես կարող եմ ինձ ծանոթ
կամ անձնական հետա
քրքրության թեմաների
վերաբերյալ գրել պարզ
կապակցված տեքստ։ Ես
կարող եմ գրել անձնական
բնույթի նամակ՝ նկարա
գրելով ապրում
ն երն ու
տպավորությունները։

Գրել

Գրել
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Բազային
A2

Գնահատման
չափորոշիչ
ները
Կարդալ
Ես կարող եմ կար
դալ շատ հակիրճ,
պարզ տեսքտեր։
Ես կարող եմ
քաղել հատուկ,
կանխատեսելի
տեղեկատվություն
ամեն
 օրյա պարզ
նյութերից, ինչպի
սիք են՝ հայտա
րարությունները,
տեղեկատվական
գրքույկները, ցան
կերը և ժամանա
կացույցները և կա
րող եմ հասկանալ
հակիրճ, պարզ
անձնական նա
մակները։

Լսել

Ես կարող եմ
հասկանալ բա
ռակապակցու
թյուններ և հա
ճախ գործածվող
բառեր, որոնք
անմիջ ականո
րեն վերաբերում
են անձնական
թեմաներին
(օրինակ՝ խիստ
պարզ անձնա
կան և ընտանե
կան տեղեկու
թյուններ, գնում
ներ, զբաղվածու
թյուն)։ Կարող եմ
ըմբռնել կարճ,
հստակ, պարզ
ուղերձների ու
հայտարարու
թյունների հիմ
նական իմաստը։

Հասկանալ

Ես կարող եմ շփվել
պարզ և սովորական
թեմաների շուրջ, որը
պահանջում է ծանոթ
իրավիճակների և գոր
ծողությունների մասին
տեղեկատվության պարզ
և անմիջական փոխանա
կում։ Ես կարող եմ վարել
շատ հակիրճ ընդհանուր
խոսակցություններ, թեև
սովորաբար չեմ կարող
բավականաչափ երկար
շարունակել խոսակցու
թյունը։

Խոսակցական շփում
Ես կարող եմ օգտա
գործել բառակա
պակցությունների և
նախադասություն
ների շարքեր՝ պարզ
բառերով նկարա
գրելու իմ ընտանիքը
և այլ մարդկանց,
կենսապայմանները,
իմ մասնագիտական
կրթությունն ու իմ
ներկա և անցյալ աշ
խատանքը։

Խոսքի վերարտադ
րություն

Խոսել

Գնահատման չափանիշները

Ես կարող եմ առաջին ան
հրաժեշտության հարցերի
շուրջ գրել հակիրճ, պարզ
գրություններ և ուղերձներ։
Ես կարող եմ գրել շատ
պարզ անձնական նամակ,
օրինակ՝ շնորհակալություն
հայտնել ինչ-որ մեկին ինչոր բանի համար։

Գրել

Գրել
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Բազային
A1

Գնահատման
չափորոշիչ
ները
Կարդալ
Ես կարող եմ
հասկանալ ծանոթ
անուններ, բառեր
և շատ պարզ նա
խադասություններ,
որոնք հանդի
պում են, օրինակ,
պաստառների և
պիտակների վրա
կամ տեղեկատու
ներում։

Լսել

Ես կարող եմ
ըմբռնել ծանոթ
բառերը և ինձ,
իմ ընտանիքին
և անմիջական
շրջապատին վե
րաբերող շատ
սովորական
բառակապակ
ցություններ, երբ
մարդիկ խոսում
են դանդաղ և
հստակ։

Հասկանալ

Ես կարող եմ շփվել
պարզ ձևով, եթե զրու
ցակիցս պատրաստ է
կրկնել կամ այլ ձևով վե
րաշարադրել իր ասածն
ավելի դանդաղ և օգնել
ինձ ձևակերպելու այն,
ինչը ես փորձում եմ
ասել։ Կարող եմ տալ
պարզ հարցեր առաջին
անհրաժեշտության կամ
շատ ծանոթ թեմաների
վերաբերյալ։

Խոսակցական շփում
Ես կարող եմ օգտա
գործել պարզ բառա
կապակցություններ և
նախադասություններ՝
նկարագրելով, թե որ
տեղ եմ ապրում և ում
եմ ճանաչում։

Խոսքի վերարտադ
րություն

Խոսել

Գնահատման չափանիշները

Ես կարող եմ գրել հակիրճ,
պարզ բացիկ, օրինակ,
ամանորյա շնորհավորանք
ներ։ Ես կարող եմ լրացնել
անձնական տվյալների
հարցաթերթիկ, օրինակ,
գրելով իմ անունը, ազգու
թյունը և հասցեն հյուրանո
ցի գրանցման թերթիկում։

Գրել

Գրել

Գործնական առաջադրանքներ

Առ աջադրանք 21
Ն
 երքոբերյալ աղ յուսակի առաջին սյունակում զետեղված
կրթական վերջնարդյունքների յուրաքանչյուր տեսակի համար ընտ
րեք գնահատման համապատասխան ձևեր և մեթոդներ, որոնք Ձեր
կարծիքով լավագույնս կնպաստեն ուսանողների կողմից դրանց
ձեռքբերման դրսևորմանը: Համապատասխանությունը ցույց տվեք
սլաքների օգնությամբ (հնարավոր են մեկից ավելի ճիշտ պատաս
խաններ):
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Առաջադրանք – 21.
Տրված կրթական վերջնարդյունքների յուրաքանչյուր տեսա
կի համար ընտրեք համապատասխան գնահատման ձևեր/
մեթոդներ։
Կրթական վերջնար
դյունքի տեսակը

Գնահատման ձևերը/մեթ
 ոդները
(ինչպե՞ս պարզել ուսում
ն առության արդյունքները
ձեռք են բերվել, թե՞ ոչ)

Գիտելիք

Գրավոր քննություն

Իմացություն

Բանավոր քննություն

Կիրառություն

Թեստ՝ ճիշտ/սխալ պատասխաններով

Վերլուծություն

Թեստ՝բազմակի ընտրության հարցերով

Գնահատում

Կարճ պատասխաններ պահանջող հարցեր

Սինթեզ

Ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում

Այլ կարողություններ (նշել)

Խմբային աշխատանքի ներկայացում

Այլ կարողություններ (նշել)

Նախագծի պաշտպանություն

Այլ կարողություններ (նշել)

Լսարանային ցուցադրություն

Այլ կարողություններ (նշել)

Զեկույցի ներկայացում

և այլն

Կուրսային աշխատանքի պաշտպանություն
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն
Թեզի/ատենախոսության պաշտպանություն
Քննարկում
Բանավեճ
Դերախաղ
Նախադեպերի վերլուծություն
Խնդիր
Էսսե
Շարադրություն
Գիտական հոդվածի պատրաստում
Գրախոսում
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Առ
 աջադրանք 22
Оգտվելով 5-ից 7-րդ առաջադրանքներում դասընթացի
(ուսում
ն ական մոդուլի) համար նախկինում սահմանված ակնկալ
վող կրթական վերջնարդյունքների ցանկից՝ լրացնել ստորև ներ
կայացված ձևաթերթը և յուրաքանչյուր կրթական վերջնարդյունքի
համար ընտրել գնահատման այնպիսի ձևեր ու մեթոդներ, որոնք
ուսանողներին հնարավորություն կտան լավագույնս դրսևորելու
(ցուցաբերելու) այդ կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերումը:
Այս առաջադրանքը կատարելու համար կարող եք օգտվել
21-րդ առաջադրանքի աղ յուսակում ներկայացված գնահատման
ձևերից ու մեթոդներից:
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Առաջադրանք – 22.
Սահմանել ____________________________________ դասըն
թացի/ուսում
ն ական մոդուլի գնահատման ձևերն ու մեթոդ
ներն ըստ առանձին կրթական վերջնարդյունքների:
Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի կրթական վերջնարդյունք
ներն ու գնահատման ձևերը/մեթ
 ոդները.
Դասընթացի/ուսում
ն ական մոդուլի
հաջող ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի.

Ուսանողը դրսևորում է ձեռքբերած
գիտելիքը, իմացությունը և կարո
ղությունները գնահատման հետևյալ
ձևերի/մեթոդների օգնությամբ.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն.

Գնահատման ձևերը/մեթ
 ոդները.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

Բ. Գործնական մասնագիտական
կարողություններ.

Գնահատման ձևերը/մեթ
 ոդները.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի)
կարողություններ.

Գնահատման ձևերը/մեթ
 ոդները.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս գլխի ավարտին դուք կկա
րողանաք.
1. Մշակել կրթական վերջնար
դյունքներին համապատասխան
դասավանդման և ուսում
ն առու
թյան արդյունավետ ձևեր ու մե
թոդներ։
2. Բացատրել արդյունավետ գնահատման սկզբունքները։
3. Ձևակերպել գնահատման չափանիշներ տրված կրթական
վերջնարդյունքների համար։
4. Մշակել կրթական վերջնարդյունքներին համարժեք գնա
հատման ձևեր և մեթոդներ։
5. Սահմանել գնահատման չափորոշիչներ տրված չափանիշնե
րի համար։
6. Որոշել անհրաժեշտ թվով կատարողականի մակարդակներ
գնահատման չափորոշիչների համար։
7. Կազմել գնահատման միասնական և վերլուծական ռուբրիկ
ներ։
8. Կատարել ձևավորող (ֆորմատիվ), եզրափակիչ (սամատիվ)
և շարունակական (միջանկյալ) գնահատում
ն եր։
9. Միավորել գնահատման չա
փանիշները, չափորոշիչնե
րը և կատարողականի մա
կարդակները՝ գնահատման
սանդղակում։
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ԳԼՈՒԽ 3. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԻ
ԿԱԶՄՈՒՄԸ
Բովանդակային տեսանկյունից կրթա
կան ծրագիրը սահմանում է, թե ի՛նչ պետք
է ուսուցանվի, որպեսզի ուսանողը պատ
րաստ լինի ապագա մասնագիտական
գործունեութ
 յանը: Բացի այդ, կրթական
ծրագիրը սահմանում է նաև ուսում
ն ական
գործընթացի կազմակերպումը, ինչպես
նաև այն ժամաքանակը, որն անհրաժեշտ
է ուսանողին ծրագրի բովանդակությունը
հաջողությամբ յուրացնելու և ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքները ձեռք բերելու
հա
մար։ Այն սահ
մա
նում է նաև ծրա
գրում
ներառված առանձին դասընթացների և
ուսում
ն ական մոդուլների յուրացման տևո
ղությունը և հաջորդականությունը:
Կրթական ծրագիրը մի շարք փաստաթղթերի փաթեթ է, որը
ներառում է.
−

ծրագրի մասնագիրը (սպեցիֆիկիացիան),

−

ծրագրի ուսում
ն ական պլանը,

−

ուսում
ն ական պլանի քարտեզը,

−

դասընթացների և այլ ուսում
ն ական մոդուլների համա
ռոտագրերը և աշխատանքային ծրագրերը:
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3.1. Կրթական ծրագրի ստեղծման
առաջարկի հայտը
Յուրաքանչյուր կրթական ծրագիր անցնում է մշակման որո
շակի փուլեր, որոնցից առաջինը ծրագրի ստեղծման առաջար
կի հայտի կազմումն է համապատասխան ուսում
ն ական ստորա
բաժանման կողմից։ Ստորև ներկայացված է կրթական ծրագրի
ստեղծման առաջարկի հայտի ձևաթերթը։ Այն լրացնում է ծրագրի
մշակման աշխատանքային խումբը և ներկայացնում բուհի ուսում
նական ղեկավարությանը հայտի գնահատման, և ծրագրի հետա
գա մշակումն արտոնելու համար։

1.

Կրթական ծրագրի ընդհանուր բնութագիրը

Ֆ
 ակուլտետ .........................................................................
Կրթական ծրագրի անվանումը և մասնագիտության թվանիշը .......
......................................................................................................

2.

Ընդունելության չափաքանակները

Ընդունելության փաստացի չափաքանակները վերջին 5 տարում.
Ուստարի

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Ընդունված
ուսանողների
թիվը
Ընդունելության ակնկալվող չափաքանակը 2017/2018 ուստարում՝
...………..
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3.

Ծրագրի իրականացման հիմ
ն ավորումը

Ամփոփ ներկայացվում է նոր կրթական ծրագրի ներմուծման
անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը։ Պարզաբան
վում է նաև, թե ծրագրի ներմուծումը որքանով կնպաստի բուհի և
(կամ) ուսում
ն ական ստորաբաժանման առաքելության և հիմ
ն ա
կան նպատակների իրականացմանը։

4.

Աշխատաշուկայի վերլուծություն

Ն
 երկայացվում են տվյալներ (պոտենցիալ գործատուների,
մասնագետների ու շահագրգիռ կառույցների կարծիքներ, վիճա
կագրական և այլ առկա նյութեր) առաջարկվող կրթական ծրագրի
վերաբերյալ՝ աշխատաշուկայի պահանջարկի առնչությամբ։

5.

Ծրագրի մրցակցային դիրքը

Ն
 երկայացվում են ամփոփ տվյալներ այլ բուհերում իրակա
նացվող համանման կրթական ծրագրերի վերաբերյալ և գնահատ
վում են առաջարկվող կրթական ծրագրի մրցակցային առավելու
թյունները և թույլ կողմերը: Հիմ
ն ավորվում է բուհի տվյալ ուսում
նական ստորաբաժանումում ծրագրի իրականացման նպատա
կահարմարությունը։ Թվարկվում են ազգային և/կամ միջազգային
ծրագրային կողմ
ն որոշիչների և չափորոշիչների պահանջները
տվյալ մասնագիտության համար։

6.

Ծրագրի նպատակները և կրթական վերջնար
դյունքները

Թվարկվում են ներմուծվող կրթական ծրագրի հիմ
ն ական
նպատակները և այն ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները
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(գիտելիք, կարողություններ և հմտություններ), որոնք ուսանողնե
րը ձեռք կբերեն ծրագրի ավարտին։

7.

Պրակտիկան

Նկարագրվում են ուսանողների ուսում
ն ական և արտադրա
կան պրակտիկաների անցկացման ձևերը և տևողությունը, ինչպես
նաև այն ձեռնարկությունները և կազմակերպությունները, որտեղ
հնարավոր է կամ նպատակահարմար դրանց անցկացումը։

8.

Շրջանավարտների աշխատանքի հնարավորու
թյունները

Ն
 երկայացվում են ծրագրի շրջանավարտների հնարավոր
աշխատատեղերի և կարիեր
 այի հնարավորությունները։ Եթե ծրա
գիրը նախատեսված է բավարարելու տեղական կամ միջազգային
գործատուների (ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների,
պետական մարմինների) կոնկրետ պատվերները, այսինքն` ներ
մուծվում է նպատակային ձևով, ապա այն հավաստվում է համա
պատասխան փաստաթղթերով։

9.

Դասախոսական կազմը

Այստեղ պետք է հավաստիանալ, որ առաջարկվող ծրագրի
իրականացման համար ուսում
ն ական ստորաբաժանումում առկա է
անհրաժեշտ որակավորումով և թվակազմով դասախոսական անձ
նակազմ։ Ներկայացվում են այն դասախոսների տվյալները (բու
հում սահմանված ձևաչափի CV-ները), ովքեր պետք է սպասարկեն
այդ ծրագիրը։
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Ծրագրի մշակման աշխատանքային
խմբի ղեկավար` .............................................

Անդամ
ն եր`
…………………………….………..
…………………………….………..
…………………………….………..
…………………………….………..
…………………………….………..
…………………………….………..
…………………………….………..
Ծրագրի մշակման հայտը քննարկվել և հավանության է
արժանացել ուսում
ն ական ստորաբաժանման կողմից (որոշում
թիվ...... , _______ սեպտեմբերի, 2017թ.)։
Ուսում
ն ական ստորաբաժանման ղեկավար ..................................

Եզրակացություն կրթական ծրագրի մշակումն արտոնելու վե
րաբերյալ.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
«______» հոկտեմբերի, 2017 թ.
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3.2. Կրթական ծրագրի մասնագիրը
(սպեցիֆիկացիան)
Մ
 ասնագիրը կրթական ծրագրի նպատակների, ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքների, կառուցվածքի և բովանդակության,
ընտրված դասավանդման, ուսում
ն առության և գնահատման ձևե
րի ու մեթոդների ամփոփ նկարագրությունն է։ Այն նախատեսված
է կրթական ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի, դասախո
սական կազմի, ուսանողների, արտաքին և ներքին գնահատողնե
րի (փորձագիտական գնահատում) և այլ շահակիցների համար։
Կրթական ծրագրի մասնագիրն օգտագործվում է որպես տե
ղեկատվական աղբյուր`
• ուսանողների և դիմորդների համար, ովքեր ցանկանում են
հասկանալ կրթական ծրագրի էությունը և առանձնահատկու
թյունները, ծանոթանալ ծրագրի հիմ
ն ական նպատակներին
և ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքներին,
• գործատուների, փորձագետների և արտաքին գնահատողնե
րի համար՝ ծրագրի օգնությամբ ձևավորվող մասնագիտա
կան և ընդհանրական կարողություններին ու հմտություննե
րին ծանոթանալու նպատակով,
• մասնագիտական և/կամ ոլորտը կարգավորող իրավասու
մարմինների համար, որոնք հավատարմագրում են բարձրա
գույն կրթության ծրագրերը կամ արտոնում են մասնագիտա
կան գործունեութ
 յունը,
• կրթական ծրագրերը հաստատող բուհական կառույցների հա
մար, որոնք պետք է հավաստիանան, որ ծրագրի նպատակ
ները, ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները և բովան
դակությունը համահունչ են միմյանց, սահմանված են հստակ,
իրատեսական են և համապատասխանում են ՀՀ որակավո

244

րում
ն երի ազգային և ոլորտային շրջանակների պահանջնե
րին,
• բուհի տարբեր կառույցների և ուսում
ն ական ստորաբաժա
նում
ն երի համար՝ ծրագրի որակի ներքին փորձաքննության,
ընթացիկ մոնիթորինգի և պարբերական վերանայման գործ
ընթացներն իրականացնելու համար,
• ուսանողների և շրջանավարտների համար, որոնք հետա
դարձ կապի օգնությամբ գնահատում են, թե ծրագիրը որքա
նով ապահովեց ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների
ձեռքբերումն իրենց իսկ կողմից:
Կրթական ծրագրի մասնագրի ձևաթերթը ներկայացված է
աղ յուսակ 8–ում։ Այն լրացնում է տվյալ ծրագիրը մշակող աշխա
տանքային խումբը։
Կրթական ծրագրի մասնագրում ներկայացվում է.
1. Կրթական ծրագրի (մասնագիտության) անվանումը և մաս
նագիտության թվանիշը:
2. Բուհի լրիվ անվանումը և հապավումը:
3. Մասնագիտական կամ այլ իրավասու մարմ
ն ի կողմից ծրա
գրի հավատարմագրված լինելու հանգամանքը (նշվում է,
թե ծրագիրը ում կողմից և երբ է վերջին անգամ հավատար
մագրվել կամ անցել պաշտոնական արտաքին գնահատում):
4. Շնորհվող որակավորման անվանումն ըստ ՀՀ բարձրագույն
կրթության որակավորում
ն երի պաշտոնական ցանկի:
5. Ծրագրի մեկնարկի ուսում
ն ական տարին (երբ է առաջին ան
գամ ծրագիրը մեկնարկել):
6. Ուսում
ն առության լեզուն (հայերեն):
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7. Ուսուցման ձևը (առկա կամ հեռակա):
8. Ծրագրի ընդունելության պահանջները: Բակալավրի առկա
ուսուց
ման ծրա
գրի հա
մար հղում է տր
վում ՀՀ Կա
ռա
վա
րության կողմից հաստատված համապատասխան կարգին,
իսկ հեռակա ուսուցման ծրագրի համար՝ ՀՀ Կրթության և
գիտության նախարարության կողմից հաստատված հա
մապատասխան կարգին (ներկայացվում է նաև ընդունելու
թյան քննությունների ցանկն ըստ առարկաների)։ Մագիստ
րոսի առկա և հեռակա ուսուցման ծրագրերի դեպքում հղում
է կատարվում բուհի համապատասխան կանոնակարգերին
(նշվում է նաև, որ նույն մասնագիտության շրջանակներում
ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների, իսկ
հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավար
տական ամփոփիչ քննությունը):
9. Ծրագրի նպատակները (նշել 2-4 նպատակ): Կրթական ծրա
գրի նպատակները լայն և ընդհանրական ձևակերպում
ն եր
են ուսուցման և դասավանդման մտադրությունների վերա
բերյալ: Նպատակներն ընդհանուր գծերով մատնանշում են,
թե ինչ է ուսուցանվելու ծրագրի շրջանակներում: Նպատակ
ները սովորաբար սահմանվում են դասախոսական կազ
մի տեսանկյունից՝ ներկայացնելով ծրագրի ամենակարևոր
դրույթները, բնութագրական առանձնահատկությունները և
(կամ) ուղղվածությունը:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները և համապատասխան
դասավանդման, ուսում
ն առության և գնահատման ձևերն
ու մեթոդները: Կրթական վերջնարդյունքներն ակնկալվող
այն գիտելիքները, կարողությունները և հմտություններն են,
որոնք ցույց են տալիս, թե ծրագրի ավարտին հատկապես
ի՛նչ պետք է գիտենա, հասկանա և կարողանա անել ուսանո
ղը։ Կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպվում են այնպես,
որ ուսանողների կողմից գիտելիքների, կարողությունների
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և հմտությունների ձեռքբերումը լինի դրսևորելի (դիտարկե
լի), չափելի և գնահատելի: Այդ նպատակով վերջնարդյուն
քի ձևակերպումը հարկավոր է սկսել ակտիվ, գործողություն
ցույց տվող բայով4: Տարբեր տեսակի կրթական վերջնար
դյունքների սահմանման համար խորհուրդ է տրվում օգտվել
Բլումի տաքսոնոմիայի5 տարբեր մակարդակների իմացու
թյան ձևերից: Այսպես, մասնագիտական գիտելիքի և իմա
ցության (խումբ Ա) ձևակերպման համար հարկավոր է օգտվել
Բլումի տաքսոնոմիայի 1-2-րդ մակարդակների համար առա
ջարկվող բայերից, իսկ գործնական մասնագիտական կա
րողությունների (խումբ Բ) և ընդհանրական/ փոխանցելի
կարողությունների (խումբ Գ) սահմանման համար՝ տաքսո
նոմիայի 3-6-րդ մակարդակների բայերից: Բակալավրի ծրա
գրի համար սահմանվում են մինչև 16-20 կրթական վերջնար
դյունք (ներառյալ 3-5 ընդհանրական վերջնարդյունք), իսկ
մագիստրոսի ծրագրի համար՝ 14-18 (ներառյալ 2-4 ընդհան
րական): Այստեղ ներկայացվում են նաև յուրաքանչյուր կրթա
կան վերջնարդյունքին համապատասխան դասավանդման6 և
ուսում
ն առության7 մեթոդները, որոնք ընտրվում են այնպես,
Հարկավոր է խուսափել իմանալ, գիտենալ, սովորել, տեղյակ/ծանոթ լինել,
հասկանալ, ընկալել, ըմբռնել, տիրապետել և նման այլ բայերից, քանի որ դրանց
դրսևորման և գնահատման եղանակներն անորոշ են:
5
Ուսումնառության գործընթացում իմացության մակարդակների դասա
կարգ
ման եղանակ է (տաքսոնոմիա` նշանակում է դասակարգում), որը մշա
կել է
ամերիկացի գիտնական Բենիամին Բլումը: Իմացության ձևերի այս հիերարխիկ
դասակարգումն ունի 6 մակարդակ՝ ըստ աճող բարդության, սկսած փաստերի
պարզ հիշողությունից ստորին մակարդակում, մինչև գնա
հա
տումը` ամենա
բարձրում:
6
Ցույց է տալիս, թե ինչ է անում դասախոսը լսարանում. կարդում է դասախո
սություն, վարում է գործնական կամ սե
մինար պա
րապմունք, անց է կացնում
քննարկում, կազմակերպում է լաբորատոր/դաշտային աշխատանք և այլն:
7
Ցույց է տալիս, թե ինչ են անում ուսանողները լսարանում և լսարանից դուրս.
պասսիվ ունկնդրում, հանձնարարված գրա
կանության ընթեր
ցում, մաս
նակ
ցություն քննարկումներին, փորձերի կատարում հատուկ սարքավորում
ն երով, նա
խագծերի, ինքնուրույն կամ տնային աշխատանքների կատարում, խնդիրների լու
ծում, չափում
ն երի/դիտարկումների իրականացում, ինքնուրույն հետազոտություն,
խմբային աշ
խատանք, խնդրի լուծման սցենարների կազմում, նախա
դե
պերի
վերլուծություն և այլն:
4
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որպեսզի լավագույնս նպաստեն ուսանողների կողմից կոնկ
րետ կրթական վերջնարդյունքի ձեռքբերմանը: Տրվում է նաև,
թե ինչ ձևերով են գնահատվելու ուսանողները ընթացիկ և եզ
րափակիչ քննությունների ու ստուգում
ն երի/ ստուգարքների
8
ընթացքում։ Գնահատման մեթոդներն ընտրվում են այնպես,
որ գնահատման առաջադրանքում ուսանողները կարողանան
լավագույնս դրսևորել/ցուցաբերել իրենց ձեռք բերած կրթա
կան վերջնարդյունքները, իսկ դասախոսը արժանահավատ
կերպով գնահատի/չափի ուսանողների կողմից այդ վերջնար
դյունքների ձեռքբերման մակարդակը: Կրթական վերջնար
դյունքի յուրաքանչյուր տեսակ (գիտելիք, իմացություն, տար
բեր կարողություններ, հմտություններ և այլն) առավել արդյու
նավետ է գնահատվում համապատասխան ձևերով ու մեթոդ
ներով:
11. Ծրագրի ուսում
ն ական պլանը: Ներկայացնում է ծրագրի ընդ
հանուր կառուցվածքն ու բովանդակությունն ըստ հիմ
ն ական
կրթամասերի (ներառյալ դրանց միջև կրեդիտների բաշխու
մը), ուսում
ն ական մոդուլներն ըստ ուստարիների և կիսա
մյակների (ներառյալ դրանց հատկացված կրեդիտները),
պրակտիկաները, քննությունների ու ավարտական ատեստա
վորման ձևերը և այլն։ Լրացվում է ըստ բուհում սահմանված
ձևաթերթի:
12. Ուսում
ն ական պլանի քարտեզը: Ուսում
ն ական պլանի քար
տեզը կապ է հաստատում ծրագրի կրթական վերջնար
դյունքների և այն ուսում
ն ական մոդուլների միջև, որոնց օգ
նությամբ այդ վերջնարդյունքները ձևավորվում են ուսանող
ների մոտ։ Քարտեզի սյունակների գլխամասում դասավոր
վում են ծրագրով սահմանված կրթական վերջնարդյունք
Գրավոր կամ բանավոր քննություն, կարճ պատասխաններ պահանջող հար
ցումներ, ճիշտ/սխալ կամ բազմակի ընտրության թեստեր (թղթի վրա կամ էլեկ
տրոնային), բանավոր ներկայացման, զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն/
կուր
սային աշխատանքի կամ նախագծի գնահատում, քննարկման/բանա
վեճի
կամ դերախաղի արդյունքում գնահատում և այլն:
8
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ները (ըստ համապատասխան դասակարգման՝ Ա, Բ և Գ
խմբերում), իսկ տողերի սկզբնամասում` այն ուսում
ն ական
մոդուլները (դասընթացները և այլն), որոնք պետք է նպաս
տեն դրանց ձևավորմանը: Յուրաքանչյուր կրթական վերջ
նարդյունքի և այն ձևավորող հիմ
ն ական ուսում
ն ական մո
դուլ(ներ)ի հատման վանդակում դրվում է «+» նշանը` դրանք
շաղկապելով միմյանց հետ: Լրացվում է ըստ ներկայացված
ձևաթերթի: Ուսում
ն ական պլանի քարտեզում նշվում է նաև
ուստարին, որի ավարտին տվյալ կրթական վերջնարդյուն
քը ձեռք է բերվում ծրագրում ընդգրկված բոլոր ուսանողների
կողմից։
13. Գնահատման համակարգը: Հակիրճ ներկայացվում է բու
հում գործող գնահատման համակարգը՝ միջանկյալ և եզ
րափակիչ քննություններ, ստուգում
ն եր/ստուգարքներ, գնա
հատման սանդղակը, գնահատման միավորների բաշխումն
ըստ գնահատման ձևերի և այլն։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորություննե
րը: Ներկայացվում են ծրագրի շրջանավարտների հնարավոր
աշխատատեղերը և կարիեր
 այի հնարավորությունները։ Եթե
ծրագիրն իրականացվում է կոնկրետ գործատու(ներ)ի պատ
վերով (նպատակային ձևով), ապա նշվում է նաև այդ հանգա
մանքը։
15. Ուսում
ն առության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը:
Նշվում են ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար հա
սանելի ուսում
ն առության ռեսուրսները (տպագիր, էլեկտրո
նային, առցանց, տեսաձայնային ուսում
ն ական ռեսուրսները
և ենթակառուցվածքները), որոնք օգնում են ուսանողներին՝
ձեռք բերելու ծրագրով ակնկալվող կրթական վերջնարդ
յունքները: Նշվում են դասավանդման և ուսում
ն առության նո
րարարական եղանակները կամ միջոցները, որոնք կարևոր
են տվյալ ծրագրի նպատակների հաջող իրականացման հա
մար։
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16. Հարկավոր է թվարկել ՀՀ կամ օտարերկրյա այն կրթական
չափորոշիչները, ծրագրային կամ առարկայական հենանիշ
ները (բենչմարկ), այլ բուհերի տվյալ մասնագիտության հա
մանման կրթական ծրագրերը, Եվրոպական բարձրագույն
կրթության տարածքի որակավորում
ն երի շրջանակը, ՀՀ
բարձրագույն կրթության որակավորում
ն երի ազգային կամ
ոլորտային շրջանակները, որոնք օգտագործվել կամ հիմք են
հանդիսացել ծրագիրը մշակելիս կամ նրա կրթական վերջ
նարդյունքները սահմանելիս:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ։ Նշվում է
լրացուցիչ տեղեկատվություն, որը ներկայացված չէ նախորդ
բաժիններում, սակայն կարևոր նշանակություն ունի ծրագրի
առանձնահատկությունները կամ հատուկ դերակատարու
թյունն ընդգծելու համար (օրինակ՝ այլ բուհի հետ համատեղ
իրականացվող ծրագրի, գործատուի պատվերով իրակա
նացվող նպատակային ծրագրի պարագայում և այլն), եթե
այդպիսիք կան:
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Աղ յուսակ 8. Կրթական ծրագրի մասնագրի (սպեցիֆիկա
ցիայի) ձևաթերթը

Բ
 ՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
____________________________________ ֆակուլտետ
նշել ֆակուլտետը

______________________________________________
նշել կրթական ծրագրի անվանումը

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնա
գիտության թվանիշը
2. Բուհը
3. Ծրագրի հավատարմագրումը
4. Շնորհվող որակավորումը
5. Ծրագրի մեկնարկի ուսում
ն ա
կան տարին
6. Ուսում
ն առության լեզուն
7. Ուսուցման ձևը

8. Ծրագրի ընդունելության պահանջները
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9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
•
•
•
•
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները։ Դասավանդման,
ուսում
ն առության և գնահատման ձևերն ու մեթոդները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն

Դասավանդման և ուսում
ն ա
ռության մեթոդները

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն
ունակ կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնա
գիտական գիտելիքը և իմացու
թյունը հետևյալ մեթոդներով.

Ա1.

1.
2.

Ա2.
Ա3.
Ա4.
Ա5.
Ա6.
Ա7.
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3.
4.
Գնահատման մեթոդները
Ուսանողի մասնագիտական գի
տելիքը և իմացությունը գնահատ
վում են հետևյալ մեթոդներով.
1.
2.
3.

Բ. Գործնական մասնագիտա
կան կարողություններ

Դասավանդման և ուսում
ն ա
ռության մեթոդները

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն
ունակ կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնա
կան մասնագիտական կարողու
թյունները հետևյալ մեթոդներով.

Բ1.

1.

Բ2.

2.
3.

Բ3.

4.

Բ4.

Գնահատման մեթոդները

Բ5.
Բ6.
Բ7.
Բ8.

Ուսանողի գործնական մասնա
գիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդ
ներով.
1.
2.
3.

Գ. Ընդհանրական (փոխանցե
լի) կարողություններ

Դասավանդման և ուսում
ն ա
ռության մեթոդները

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն
ունակ կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհան
րական կարողություններ հետևյալ
մեթոդներով.

Գ1.

1.
2.

Գ2.
Գ3.
Գ4.
Գ5.

3.
Գնահատման մեթոդները
Ուսանողի ընդհանրական կա
րողությունները գնահատվում են
հետևյալ մեթոդներով.
1.
2.
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11. Ծրագրի ուսում
ն ական պլանը
Կցվում է ըստ բուհում ընդունված ձևաթերթի
12. Ուսում
ն ական պլանի քարտեզը
Կցվում է ըստ կից ձևաթերթի
13. Գնահատման համակարգը

14. Շրջանավարտների ապագա կարիեր
 այի հնարավորությունները

15. Ուսում
ն առության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները,
որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

254

255

Ա1

Ա3

Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Բ1

Բ3

Բ6

Ուստարին, որի ավարտին տվյալ կրթական վերջնարդյունքը ձեռք է բերվում ծրագրում ընդգրկված ուսանողների կողմից

Ա2

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Բ2

Գ5

Գ2

Գ3

Գ4

Գ1

Գ2 Գ3 Գ4 Գ5

Բ7

Ա7

Գ1

Բ6

Ա6

Բ8

Բ5

Ա5

Բ7

Բ4

Ա4

Բ5

Բ3

Ա3

Բ4

Բ2

Ա2

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Բ1

Ա1

Բ8

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

նշել կրթական ծրագրի անվանումը

_______________________________________ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ձևաթերթ
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Ուսում
ն ական մոդուլի
անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Մոդուլի
թվանիշը Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7
Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8
Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5

3.3. Դասընթացի համառոտագիրը
Կրթական ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացները և ուսում
նական մոդուլները նկարագրվում են համառոտագրի օգնությամբ,
որի ձևաթերթը ներկայացված է աղ յուսակ 9-ում: Այն լրացնում է
դասընթացը վարող դասախոսը կամ դասախոսների խումբը։
Դ
 ասընթացի (ուսում
ն ական մոդուլի) համառոտագիրը ներա
ռում է.
1. Դասընթացի թվանիշը: Տրվում է դասընթացի նույնականաց
ման թվանիշը՝ բուհում ընդունված դասընթացների դասա
կարգման ձևաչափին համապատասխան:
2. Դասընթացի անվանումը: Տրվում է դասընթացի պաշտոնա
կան լրիվ անվանումն առանց կրճատում
ն երի և հապավում
ների:
3. Դասընթացին հատկացված ECTS կրեդիտների թիվն ըստ
ուսում
ն ական պլանի:
4. Շաբաթական ժամերի ընդհանուր քանակն ըստ ուսում
ն ա
կան պլանի (օրինակ՝ 5ժամ/շաբաթական):
5. Շաբաթական ժամաքանակի բաշխումն ըստ պարապմուն
քի ձևերի (դասախոսություն, գործնական պարապմունք, լա
բորատոր աշխատանք և այլն): Օրինակ՝ դաս.-2ժ, գործ.-1ժ,
լաբ.-2ժ:
6. Կայացման կիսամյակը (օրինակ՝ 1-ին, 4-րդ կամ 8-րդ):
7. Գնահատման ձևը։ Տրվում է, թե ինչ ձևերով է գնահատվելու
ուսանողը (օրինակ՝ 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն,
միայն եզրափակիչ քննություն կամ ստուգարք և այլն):
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8. Դասընթացի նպատակները (նշել 1-3 նպատակ): Դասընթա
ցի նպատակները լայն և ընդհանրական ձևակերպում
ն եր են
ուսուցման և դասավանդման մտադրությունների վերաբերյալ:
Նպատակներն ընդհանուր գծերով մատնանշում են, թե ինչ է
ուսուցանելու դասախոսը դասընթացի շրջանակներում: Նպա
տակները սովորաբար սահմանվում են դասախոսի տեսան
կյունից՝ ներկայացնելով դասընթացի ամեն
 ակարևոր դրույթ
ները:
9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները: Կրթական վերջ
նարդյունքներն ակնկալվող այն գիտելիքները, կարողու
թյունները և հմտություններն են, որոնք ցույց են տալիս, թե
դասընթացի ավարտին հատկապես ի՛նչ պետք է գիտենա,
հասկանա և կարողանա անել ուսանողը։ Կրթական վերջ
նարդյունքները ձևակերպվում են այնպես, որ ուսանողների
կողմից գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների
ձեռքբերումը լինի դրսևորելի (դիտարկելի), չափելի և գնահա
տելի: Այդ նպատակով՝ վերջնարդյունքի ձևակերպումը հար
կա
վոր է սկ
սել ակ
տիվ, գոր
ծո
ղու
թյուն ցույց տվող բայով9:
Տարբեր տեսակի կրթական վերջնարդյունքների սահմանման
համար խորհուրդ է տրվում օգտվել Բլումի տաքսոնոմիայի10
տարբեր մակարդակների իմացության ձևերից: Այսպես, մաս
նագիտական գիտելիքի և իմացության (խումբ Ա) ձևակերպ
ման համար հարկավոր է օգտվել Բլումի տաքսոնոմիայի
1-2-րդ մակարդակների համար առաջարկվող բայերից, իսկ
գործնական մասնագիտական կարողությունների (խումբ Բ)
և ընդհանրական/փոխանցելի կարողությունների (խումբ Գ)
9
Հարկավոր է խուսափել իմանալ, գիտենալ, սովորել, տեղյակ/ծանոթ լինել, հասկանալ,
ընկալել, ըմբռնել, տիրապետել և նման այլ բայերից, քանի որ դրանց դրսևորման և
գնահատման եղանակներն անորոշ են:
10

Ուսումնառության գործընթացում իմացության մակարդակների դասակարգման եղանակ
է (տաքսոնոմիա` նշանակում է դասակարգում), որը մշակել է ամերիկացի գիտնական
Բենիամին Բլումը: Իմացության ձևերի այս հիերարխիկ դասակարգումն ունի 6 մակարդակ՝
ըստ աճող բարդության, սկսած փաստերի պարզ հիշողությունից՝ ստորին մակարդակում,
մինչև գնահատումը`ամենաբարձրում:
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սահմանման համար՝ տաքսոնոմիայի 3-6-րդ մակարդակների
բայերից: Դասընթացի (կրթական մոդուլի) համար սահման
վում են մինչև 4-8 կրթական վերջնարդյունք11 (ներառյալ 1-2
ընդհանրական վերջնարդյունք):
10. Դասավանդման, ուսում
ն առության և գնահատման ձևերն
ու մեթոդները։ Ներկայացվում են յուրաքանչյուր կրթական
վերջնարդյունքին համապատասխան դասավանդման12 և
ուսում
ն առության13 մեթոդները, որոնք ընտրվում են այնպես,
որ լավագույնս նպաստեն ուսանողների կողմից կոնկրետ
կրթական վերջնարդյունքի ձեռքբերմանը: Գնահատման մե
թոդներն14 ընտրվում են այնպես, որ գնահատման առաջադ
րանքում ուսանողները կարողանան լավագույնս դրսևորել/
ցուցաբերել իրենց ձեռք բերած կրթական վերջնարդյունքնե
րը, իսկ դասախոսն արժանահավատ կերպով գնահատի/չա
փի ուսանողների կողմից այդ վերջնարդյունքների ձեռքբեր
ման որակական մակարդակը: Կրթական վերջնարդյունքի
յուրաքանչյուր տեսակ (գիտելիք և իմացություն, տարբեր կա
րողություններ ու հմտություններ և այլն) առավել արդյունա
վետ է ձեռք բ
 երվում և գնահատվում համապատասխան ձևե
րի ու մեթոդների կիրառմամբ:
11
Սովորաբար, 2 կրեդիտ ծավալով դասընթացի համար սահմանվում է մինչև 4 կրթական
վերջնարդյունք, 6 կրեդիտ ծավալով դասընթացի համար` մինչև 8 կրթական վերջնարդյունք
և այլն։
12

Ցույց է տալիս, թե ինչ է անում դասախոսը լսարանում. կարդում է դասախոսություն,
վարում է գործնական կամ սեմինար պարապմունք, անց է կացնում քննարկում, կազմա
կերպում է լաբորատոր/դաշտային աշխատանք և այլն:
13

Ցույց է տալիս, թե ինչ են անում ուսանողները լսարանում և լսարանից դուրս. պասսիվ
ունկնդրում, հանձնարարված գրա
կանության ընթերցում, մասնակցություն քննար
կում
նե
րին, փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով, նա
խագծերի, ինք
նուրույն կամ
տնա
յին աշխատանքների կատարում, խնդիրների լուծում, չափումների/դի
տար
կումների
իրականացում, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք, խնդրի լուծման սցե
նարների կազմում, նախադեպերի վերլուծություն և այլն:
14

Գրավոր կամ բանավոր քննություն, կարճ պատասխաններ պահանջող հարցումներ,
ճիշտ/սխալ կամ բազմակի ընտրության թեստեր (թղթի վրա կամ էլեկտրոնային), բանավոր
ներ
կայացման, զեկույցի, էսսեի, խմբային կամ ինքնուրույն/կուրսային աշխատանքի կամ
նախագծի գնահատում, քննարկման/բանավեճի կամ դերախաղի արդյունքում գնահատում
և այլն:
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11. Այս բաժնում հաջորդականությամբ ներկայացվում է, թե
կրթական ծրագրի հատկապես որ վերջնարդյունք(ներ)ի
ձևավորմանն է գլխավորապես նպաստում տվյալ դասընթա
ցը կամ ուսում
ն ական մոդուլը (օրինակ՝ Ա1. [անվանումը], Բ2.
[անվանումը] և այլն):
12. Գնահատման ձևերը և չափանիշները: Ներկայացվում է, թե
ինչ ձևերով են գնահատվելու ուսանողները ընթացիկ և եզ
րափակիչ քննությունների, ստուգում
ն երի/ստուգարքների ըն
թացքում, ինչպես նաև գնահատման ձևերից յուրաքանչյու
րում ինչ չափանիշներ են կիրառվելու ձեռք բերված կրթական
վերջնարդյունքների մակարդակը չափելու (գնահատելու) հա
մար:
13. Դասընթացի բովանդակությունը։ Ներկայացվում է դասըն
թացի (ուսում
ն ական մոդուլի) խիստ համառոտ բովանդակու
թյունն ըստ հիմ
ն ական բաժինների (խոշոր գլուխների կամ
մասերի, բայց ոչ ըստ մանրամասն վերնագրերի, առավելա
գույնը՝ մինչև 1/5 էջի սամաններում):
14. Հիմ
ն ական գրականություն։ Տրվում է դասընթացը (ուսում
նական մոդուլը) հաջողությամբ յուրացնելու համար պա
հանջվող հիմ
ն ական գրականության ցանկը (առավելագույնը
մինչև 5 անուն՝ վերջին 10-15 տարիների հրատարակություն)։
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Աղ յուսակ 9. Դասընթացի համառոտագրի ձևաթերթը
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

___________________________ կրթական ծրագիր
նշել կրթական ծրագիրը

______________________________________________
նշել դասընթացի անվանումը

Դ
 ԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ
1. [թվանիշ]15

2. [դասընթացի անվանումը]

3. [թիվ] ECTS
կրեդիտ

4. [շաբաթական ժամերի քանակ]
ժամ/շաբ.

5. [ժամաքանակի բաշխումն ըստ պարապ
մունքի ձևերի]

6. [կիսամյակ]

7. [գնահատման ձևը]

8. Դասընթացի նպատակներն են.
•
•
•
9. Դասընթացի կրթական վերջնար
դյունքները

10. Դասավանդման, ուսում
ն առության և
գնահատման մեթոդները

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտա
կլինի.
կան գիտելիքը և իմացությունը հետևյալ
(ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն) մեթոդներով.
ա1.

1.



3.

2.
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և
իմացությունը գնահատվում են հետևյալ
մեթոդներով.

ա2.


15

Լրացնելուց հետո ջնջել ուղղանկյուն փակագծերը և այնտեղ գրված ուղղորդող տեքստը:
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ա3.

1.
2.

(բ. գործնական մասնագիտական կարո
ղություններ)
բ1.

3.
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական
մասնագիտական կարողություններ
հետևյալ մեթոդներով.
1.
2.

բ2.

բ3.

3.
Ուսանողի գործնական մասնագիտա
կան կարողությունները գնահատվում են
հետևյալ մեթոդներով.
1.
2.
3.

(գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողու
թյուններ,եթե կան)
գ1.

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական/
փոխանցելի կարողություններ հետևյալ
մեթոդներով.
1.
2.
3.

գ2.

Ուսանողի ընդհանրական/փոխանցե
լի կարողությունները գնահատվում են
հետևյալ մեթոդներով.
1.
2.
3.

11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.
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12. Գնահատման ձևերը և չափանիշները.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. [ներկայացնել գնահատման ձևը և չափանիշները]։
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. [ներկայացնել գնահատման ձևը և չափանիշները]։
3. Եզրափակիչ քննություն. [ներկայացնել գնահատման ձևը և չափանիշները]։
4. Ստուգարք. [ներկայացնել գնահատման ձևը և չափանիշները]։

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմ
ն ական բաժիններից.

14. Հիմ
ն ական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս գլխի ավարտին դուք կկա
րողանաք.
1. Կազմել կրթական ծրագրի ստեղծ
ման առաջարկի հայտը։
2. Կազմել և լրացնել կրթական ծրա
գրի մասնագիրը (սպեցիֆիկա
ցիան)։
3. Մշակել կրթական ծրագրի ուսում
ն ական պլանի քարտեզը։
4. Կազմել ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների համառոտա
գրերը։
5. Կազմել կրթական ծրա
գրի ամբողջական փաս
տաթղթային փաթեթը։
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Բուդաղ յան Ա. Ս., Կարաբեկյան Ս. Բ., Կոմպետենցիանե
րի ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրերի կառուցում
և իրականացում. Մեթոդական ուղեցույց: Բարձրագույն
կրթության ռազմավարական հետազոտությունների ազ
գային կենտրոն, 110 էջ, Թայմթուպրինթ, Երևան, 2010:
2. Robert M. Diamond. Designing and Assessing Courses and
Curricula. A Practical Guide (3-rd edition). Jossey-Bass, San
Francisco, 2008. 487 pages.
3. Judith G. O’Brein, Barbara J. Millis, Margaret W. Cohen. The
Course Syllabus. A Learning-Centered Approach (2-nd edition).
Jossey-Bass, San Francisco, 2008. 132 pages.
4. Declan Kennedy. Writing and Using Learning Outcomes. A
Practical Guide. University College Cork, Ireland, 2007. 100
pages.
5. Brian Bowe, Marian Fitzmaurice. Guide to Writing Learning
Outcomes. Learning and Teaching Centre. Dublin Institute of
Technology. Dublin. 13 pages.
6. Writing and Assessing Course-Level Student Learning Outcomes.
Office of Planning and Assessment. Texas Tech University. 45
pages.
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ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ակադեմիական
շարժունություն
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Ուսանողների, դասախոսների և հետազոտող
ների տեղափոխություն ուսում
ն ական, կրթա
կան կամ հետազոտական նպատակներով, ինչ
պես բուհից բուհ, այնպես էլ երկրից երկիր

Աշխատանքային
գործունակություն

Աշխատանքային իրավունքներ ձեռք բերելու և
իրականացնելու, աշխատանքային պարտակա
նություններ ստեղծելու ու դրանք կատարելու
անձի ունակությունը

Բնագավառ

Գիտելիքի կամ մասնագիտական գործունեու
թյան միասնական տիրույթում ընդգրկված հա
րակից ոլորտների ամբողջություն

Գիտելիք

Ուսման, աշխատանքի կամ անձնական փոր
ձառության ընթացքում տեղեկատվության յու
րացման արդյունք, որը փաստերի, տվյալների,
սկզբունքների և տեսությունների ամբողջու
թյուն է: Բնութագրվում է ըստ խորության, ընդ
գրկույթի, բարդության և տեսակի: Գիտելիքի
դրսևորման ձևերից են հիշելը, մտապահելը,
վերարտադրելը և այլն: Սովորաբար նկարագր
վում է հետևյալ բայերի գործածությամբ՝ թվար
կել, վերարտադրել, նկարագրել, պատմել, ներ
կայացնել, ցույց տալ, ուրվագծել և այլն

Գնահատում (1)

Առկա տեղեկատվության հիման վրա դատո
ղություններ/եզրահանգում
ն եր անելու և դրանք
արժևորելու ունակություն, որը սովորաբար
նկարագրվում է հետևյալ բայերի գործածու
թյամբ՝ արժևորել, գնահատել, հարաբերել, հա
մեմատել, համադրել, հակադրել, դասակար
գել, տարբերակել, դատել, չափել, հաշվել

Գնահատում (2)

Գործընթաց, որը չափում է սովորողի կրթական
ձեռքբերում
ն երն ըստ սահմանված չափանիշ
ների

Գործատու

Աշխատանքային հարաբերության կողմ, որն
աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա և/
կամ օրենքով սահմանված կարգով օգտագոր
ծում է անձի աշխատանքը

Դասավանդում

Ուսում
ն ական հաստատությունում դասախոսի
կողմից իրականացվող գործունեութ
 յուն, որի
նպատակն է սովորողներին հաղորդել/ տրա
մադրել համապատասխան գիտելիք, կարողու
թյուններ և հմտություններ

Եվրոպական
բարձրագույն
կրթության տարածք
(ԵԲԿՏ)

Բոլոնիայի գործընթացի մասնակից պետու
թյունների բարձրագույն կրթության համակար
գերի աստիճանական ինտեգրման արդյունքում
ձևավորված համագործակցություն, որի նպա
տակն է այդ համակարգերի համադրելիութ
 յան
և համատեղելիութ
 յան ապահովումը։ Պաշտո
նապես գործարկվել է 2010 թ-ին

Եվրոպական
բարձրագույն
կրթության տարածքի
որակավորումների
շրջանակ

Որակավորում
ն երի ազգային շրջանակների
համակցման մեխանիզմ, որն ապահովում է եվ
րոպական երկրների բարձրագույն կրթության
որակավորում
ն երի ազգային շրջանակներում
ներառված որակավորում
ն երի փոխադարձ
կապը՝ դրանք դարձնելով դյուրընթեռնելի՝
միաժամանակ նպաստելով ուսանողների և
աշխատողների շարժունությանը և հարատև
կրթությանը

Ընդհանրական
կարողություններ

Տարբեր մասնագիտական ոլորտներում ար
դյունավետ գործունեութ
 յուն ծավալելու համար
անհրաժեշտ, մասնագիտությանն անմիջակա
նորեն չառնչվող կարողություններ (օր.՝ թիմում
աշխատելու, որոշում
ն եր կայացնելու, նախա
գծեր մշակելու և կառավարելու և այլն)

Իմացություն

Ուսում
ն ասիրած տեղեկատվությունը հասկա
նալու և մեկնաբանելու ունակություն։ Սովորա
բար նկարագրվում է հետևյալ բայերի գործա
ծությամբ՝ պարզաբանել, բացատրել, մեկնա
բանել, քննարկել, հիմ
ն ավորել, լուսաբանել,
ձևակերպել և այլն
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Կարողություն

Առաջադրանքներ կատարելու և խնդիրներ
լուծելու նպատակով գիտելիքը և իմացությու
նը կիրառելու ունակություն, որը կարող է լինել
ինչպես մտավոր (իմացական), այնպես էլ գործ
նական (պրակտիկ)

Կիրառություն

Որոշակի պայմաններում և/կամ նոր իրադրու
թյուններում գիտելիքը և իմացությունը գործա
ծելու (կիրարկելու) ունակություն։ Սովորաբար
նկարագրվում է հետևյալ բայերի գործածու
թյամբ՝ կիրառել, օգտագործել, կատարել, գոր
ծածել, լուծել, մշակել և այլն

Կրեդիտ

Դասընթացի/ծրագրի կրթական վերջնարդ
յունքների ձեռքբերման համար սովորողից
պահանջվող լրիվ (լսարանային և արտալսա
րանային) աշխատաժամանակի չափման պայ
մանական միավոր: Սովորաբար, 1 եվրոպա
կան կրեդիտը (ECTS) համարժեք է ուսանողի
30 ժամ ուսում
ն ական լրիվ բեռնվածությանը,
իսկ 1 ամեր
 իկյան կրեդիտը՝ ուսանողի շաբա
թական 2 ժամ լսարանային բեռնվածությանը

Կրթական ծրագիր

Որակավորման տվյալ մակարդակի ավար
տին ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների
ձեռքբերմանը միտված դասընթացների և այլ
ուսումնական մոդուլների ամբողջություն, որն
իրականացվում է սահմանված ժամկետներում՝
որոշակի տրամաբանական հաջորդականու
թյամբ և ուսուցման համապատասխան մեթոդ
ների կիրառմամբ

Կրթական միջավայր

Կրթական
պահանջմունք
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Մասնագիտական, նյութատեխնիկական, կազ
մակերպական, մշակութային և սոցիալ-հոգե
բանական արտաքին և ներքին բաղադրիչների
այն ամբողջությունը, որը ձևավորում է կրթական
գործընթացի իրականացման պայմանները
Գիտելիքն ընդլայնելու, ինչպես նաև այս կամ
այն աշխատանքը կատարելու կամ խնդիրը
լուծելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների և
կարողությունների զարգացման անհրաժեշտու
թյուն և/կամ ցանկություն

Կրթական
վերջնարդյունքներ

Դասընթացի կամ կրթական ծրագրի ուսում
ն ա
սիրման արդյունքում սովորողից ակնկալվող
գիտելիքի, կարողությունների և հմտությունների
սահմանված ձևաչափի նկարագրություն

Հաղորդակցման
կարողություններ

Որակավորման տվյալ մակարդակի պահանջ
ներին համապատասխան` բանավոր և գրավոր
տեղեկատվությունը հստակ և ընկալելի կերպով
հաղորդելու, ինչպես նաև մասնագիտական և
ոչ մասնագիտական լսարանի հետ փոխադարձ
շփումն ապահովելու ունակություն

Համակարգված
գիտելիք

Գիտելիք, որը ներառում է տվյալ ոլորտին
առնչվող փոխկապակցված տեղեկատվություն՝
ուսում
ն ասիրության օբյեկտների և երևույթների
բոլոր ներքին տրամաբանական կապերի վե
րաբերյալ

Համակողմանի
գիտելիք

Գիտելիք, որը ներառում է տվյալ ոլորտին
առնչվող ամբողջական և ընդգրկուն տեղեկա
տվություն՝ ոււսում
ն ասիրության օբյեկտների և
երևույթների բոլոր կողմեր
 ի (ասպեկտների) վե
րաբերյալ

Հավաստագրում

Անձի գիտելիքի, կարողությունների, հմտություն
ների և/կամ փորձառության պաշտոնական ճա
նաչման գործընթաց՝ համաձայն գնահատման
ընդունված չափանիշների և ընթացակարգերի

Հավատարմագրում

Պաշտոնական գործընթաց, որի միջոցով իրա
վասու մարմին
 ը գնահատում և հավաստում է
ուսում
ն ական հաստատության կամ կրթական
ծրագրի համապատասխանությունը սահմանված
նվազագույն չափանիշներին և չափորոշիչներին

Հարատև կրթության
որակավորումների
եվրոպական շրջանակ

Որակավորում
ն երի նկարագրման համընդհա
նուր շրջանակ, որը հնարավորություն է ընձեռում
համեմատելու և փոխկապակցելու եվրոպական
տարբեր երկրների որակավորում
ն երը՝ դրանք
առավել դյուրընթեռնելի և հասկանալի դարձնե
լու նպատակով, դրանով իսկ նպաստելով հա
րատև կրթությանը և քաղաքացիների (աշխատ
ուժի) շարժունությանը երկրների միջև
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Հետազոտություն

Կանոնավոր կերպով իրականացվող տեսական
և փորձարարական աշխատանք, որն ուղղված
է առկա գիտելիքի ընդլայնմանը և խորացմա
նը, ինչպես նաև նոր գիտելիքի ստեղծմանն ու
կիրառմանը

Հմտություն

Աշխատանքում, ուսում
ն առության, մասնագի
տական և անձնական փորձառության ընթաց
քում գործնական և տեսական գիտելիքի, ձեռք
բերած փորձի պատշաճ կիրառման ունակու
թյուն (վարպետություն, արհեստավարժություն),
ինչը հնարավորություն է ընձեռում արդյունա
վետ գործելու ստեղծված անծանոթ իրադրու
թյուններում

Ճանաչում

Իրավասու մարմ
ն ի կողմից որակավորման
իսկության պաշտոնական վավերացում՝ կրթա
կան նոր (սովորաբար՝ ավելի բարձր) աստի
ճան և/կամ աշխատաշուկա մուտքն արտոնելու
նպատակով
Որակավորում
ն երի շրջանակի յուրաքանչյուր
մակարդակի ավարտին ակնկալվող կրթական
ձեռքբերում
ն երի ընդհանրական ձևակերպու
մներ: ՀՀ ՈԱՇ-ի մակարդակի նկարագրիչներն
ունեն հինգ չափայնություն՝

Մակարդակի
նկարագրիչներ

− գ
 իտելիք և իմացություն,
− գ
 իտելիքի և իմացության կիրառում,
− հ
 աղորդակցման, ՏՀՏ և տվյալների հետ
աշխատելու կարողություններ,
− ընդհանրական իմացական կարողություններ
(ներառյալ դատողություններ անելը),
− ինքնուրույնություն և պատասխանատվություն
(ներառյալ սովորելու կարողությունները)

Մասնագիտական
գործունեություն
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Մասնագիտության շրջանակներում իրականաց
վող գործունեութ
 յուն, որը պահանջում է տվյալ
ոլորտին հատուկ գիտելիքների, կարողություն
ների և հմտությունների պատշաճ կիրառում՝
սահմանված գործընթացներն իրականացնելու
և/կամ խնդիրները լուծելու նպատակով

Մասնագիտական
հանրություն

Տվ յալ մասնագիտական կամ հարակից ոլորտ
ներում գործունեություն ծավալող անձինք, ով
քեր ծանոթ են ոլորտի մեթոդաբանությանը,
խնդիրներին և դրանց լուծման ուղիներին

Մասնագիտական
ոլորտ

Աշխատանքի և գիտության ասպարեզ, որը
բնութագրվում է գործունեության ընդհանուր
օբյեկտով, գիտելիքի և կարողությունների բնո
րոշ լրակազմով և կիրարկման հատուկ մեթո
դաբանությամբ

Մասնագիտացում

Մասնագիտացված
գիտելիք և
կարողություններ

Մասնագիտություն

Մասնագիտության շրջանակներում իրականաց
վող խորացված (նեղ մասնագիտացված) ուսու
ցում, որը չի հանգեցնում նոր որակավորման,
օրինակ՝ «Քվանտային ֆիզիկա» մասնագիտա
ցում` «Ֆիզիկա» մասնագիտության շրջանակնե
րում, «Հանրային կառավարում» մասնագիտա
ցում` «Կառավարում» մասնագիտության շրջա
նակներում և այլն
Նեղ մասնագիտական ուղղվածության գիտե
լիք և կարողություններ, որոնք ձևավորվում են
որոշակի առարկայական ուղղությամբ կատար
ված խորը և մանրակրկիտ ուսում
ն ասիրության
արդյունքում
Ուսում
ն առության որոշակի առարկայական
ուղղություն, որը բնութագրվում է գիտելիքի և
կարողությունների բնորոշ լրակազմով և հան
գեցնում է համապատասխան որակավորման
շնորհման, օրինակ՝ «Ֆիզիկա» մասնագիտու
թյուն - Ֆիզիկայի բակալավր, «Կառավարում»
մասնագիտություն - Կառավարման մագիստրոս
և այլն

Մեթոդ

Որոշակի ոլորտում գործադրվող հնար, միջոց,
եղանակ, որն ուղղված է առաջադրված խնդրի
լուծմանը

Մեթոդաբանություն

Ուսում
ն ասիրության մեթոդների, կանոնների և
մոտեցում
ն երի ամբողջական համակարգ
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Շահակից

Անձ, խումբ, պետական կամ հասարակական
կառույց, որը ներդրում և մասնակցություն ունի
որոշակի (այստեղ՝ կրթական) համակարգում,
կարող է ներգործել համակարգի վրա կամ
կրել վերջինիս ազդեցությունը։ Տարբերում են
ներքին (կրթական գործընթացի անմիջական
մասնակիցներ՝ ուսանողներ, դասախոսական
և վարչական կազմ) և արտաքին (կրթական
գործընթացի անմիջական կողմ չհանդիսացող
մասնակիցներ՝ կառավարություն, գործատու
ներ, ապագա ուսանողներ և նրանց ծնողները և
այլն) շահակիցներ

Շրջանավարտ

Անձ, ով ավարտել է ուսում
ն ական հաստատու
թյան հիմ
ն ական կրթական ծրագիրը կամ վե
րապատրաստման դասընթաց(ներ)ը և ստացել
է համապատասխան որակավորում կամ վկա
յական/հավաստագիր

ՈԱՇ-ի մակարդակներ
(շրջափուլեր)

Ոլորտ

Որակավորման
աստիճան
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Կրթական ձեռքբերում
ն երի հարաբերական բար
դությունը և/կամ խորությունը, ինչպես նաև այդ
ձեռքբերում
ն երի դրսևորման, կիրարկման կամ
օգտագործման համար պահանջվող ինքնուրույ
նության աստիճանը բնորոշող մակարդակներ,
որոնց համաձայն դասակարգվում են կրթական
որակավորում
ն երը: ՀՀ ՈԱՇ-ը բաղկացած է ութ
մակարդակից, որոնցից ամեն
 աբարդը ութերորդն
է
Մասնագիտական գործունեութ
 յան հարակից
ուղղությունների ամբողջություն, որի հիմքում
տնտեսական գործառույթի, արտադրանքի,
ծառայության կամ տեխնոլոգիայի ընդհանրու
թյունն է
Բարձրագույն կրթության որակավորում (բակա
լավր, մագիստրոս, գիտությունների թեկնածու
և այլն), որն ամբողջապես բավարարում է որա
կավորում
ն երի ազգային շրջանակի տվյալ մա
կարդակի բոլոր նկարագրիչների պահանջները

Որակավորման
նկարագիր

Որակավորման ընդհանրական բնութագիր, որը
ներկայացնում է տվյալ որակավորման համար
սահմանված գիտելիքի և կարողությունների
շրջանակն ու կիրառման տիրույթը

Որակավորման
նկարագրիչներ

Ձևակերպում
ն երի լրակազմ, որը նկարագրում է
ՈԱՇ-ում ներառված յուրաքանչյուր որակավորման
շնորհման համար պահանջվող կրթական վերջ
նարդյունքները՝ արտահայտված գիտելիքի, կարո
ղությունների և հմտությունների եզրույթներով

Որակավորում

Գնահատման և վավերացման գործընթացների
պաշտոնական արդյունք (դիպլոմ, հավաստա
գիր և այլն)՝ ստացված իրավասաու մարմնի
որոշման հիման վրա, առ այն, որ անձը ձեռք է
բերել տվյալ մակարդակի համար սահմանված
չափորոշիչներին համապատասխան կրթական
վերջնարդյունքներ: Որակավորում
ն երի ազգային
շրջանակի համատեքստում այդպիսի չափորոշիչ
ներ են մակարդակների նկարագրիչները

Որակավորումների
ազգային համակարգ

Ուսում
ն առության արդյունքների ճանաչմանն
ուղղված գործընթացների և մեխանիզմ
ն երի ամ
բողջություն, որն ապահովում է կրթության և
ուսուցման կապը աշխատաշուկայի և հասարակու
թյան հետ։ Որակավորում
ն երի ազգային համա
կարգը բաղկացած է մի շարք ենթահամակարգե
րից, որը ներառում է ինչպես որակավորում
ն երի
ազգային շրջանակը, այնպես էլ որակի ապահով
մանը, գնահատմանը և որակավորում
ն երի շնորհ
մանն առնչվող գործընթացներ և մեխանիզմ
ն եր

Որակավորումների
շրջանակ

Կրթական տարբեր մակարդակների համար սահ
մանված նկարագրիչներին համապատասխան`
որակավորում
ն երի դասակարգման գործիք, որի
նպատակն է փոխկապակցել ազգային որակա
վորում
ն երը և համապատասխանեցնել աշխա
տաշուկայի և հասարակության պահանջներին՝
դրանք դարձնելով թափանցիկ և հասկանալի
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Որակավորումների
ոլորտային շրջանակ

Որակավորում
ն երի շրջանակ, որը որակավորում
ների ազգային շրջանակին համապատասխան՝
որոշակի մասնագիտական ոլորտի համար սահ
մանում է գիտելիքի, կարողությունների և հմտու
թյունների անհրաժեշտ նվազագույն կազմը

Որակի ապահովում

Ուսում
ն ական հաստատության կամ կրթական
ծրագրի որակի մշտադիտարկման, գնահատ
ման և բարելավման շարունակական գործըն
թաց, որն իրականացվում է հաստատության
(որակի ներքին ապահովում) կամ այլ իրավասու
մարմ
ն ի (որակի արտաքին ապահովում) կողմից

Ուսանող

Որակավորում շնորհող կրթական ծրագրով ուսում
նական հաստատությունում ուսում
ն առող անձ

Ուսումնական մոդուլ

Կրթական ծրագրի բաղադրիչ հանդիսացող ամ
բողջական դասընթաց կամ դասընթացի ինքնու
րույն մաս, որի վերջնարդյունքների ձեռքբերումը
ենթակա է գնահատման՝ սահմանված կրեդիտ
ների շնորհմամբ: Որոշ դեպքերում մոդուլը նաև
առանձին դասընթացների մի ամբողջություն
է, որը միտված է սերտորեն փոխկապակցված
կրթական վերջնարդյունքների ձևավորմանը

Ուսումնառություն

Գործունեություն, որն ուղղված է նոր գիտելիքի,
արժեքների, կարողությունների և հմտություննե
րի ձեռքբերմանը կամ զարգացմանը։ Այն կարող
է լինել ինչպես նպատակային (ֆորմալ կամ ոչ
ֆորմալ), այնպես էլ ոչ նպատակային (ինֆորմալ)

Սինթեզ

Տեղեկատվության, փաստերի, նյութերի առանձին
տարրերի՝ ցանկալի հատկանիշներով, նոր ամբող
ջություն ստանալու նպատակով համակցելու/միա
վորելու գործընթաց: Սովորաբար նկարագրվում է
հետևյալ բայերով՝ համադրել, համակցել, նախագ
ծել, մշակել, ստեղծել, կազմել, ստանալ, դուրս բե
րել, կառուցել, միավորել, պատրաստել, հայտնա
գործել, վերափոխել և այլն

Սովորող

Անձ, ով ներգրավված է ֆորմալ, ոչ-ֆորմալ և
ինֆորմալ ուսում
ն առության ձևերում

Վերլուծություն

Տեղեկատվությունը, փաստերը, նյութը բաղ
կացուցիչ մասերի կամ իմաստային բաղադ
րիչների տրոհելու գործընթաց` դրանց նշանա
կությունը, փոխհարաբերությունը կամ կառուց
վածքային կապերը վեր հանելու և հասկանալու
նպատակով: Սովորաբար նկարագրվում է
հետևյալ բայերով՝ տարրալուծել, բաժանել, բա
ցահայտել, որոշել, տարբերակել, տարանջա
տել, տրոհել, մասնատել, քննել, զննել, ուսում
նասիրել և այլն
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