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Սույն կանոնակարգի դրույթները տարածվում են բակալավրի կրթական ծրագրով առկա 

և հեռակա ուսուցման, մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների վրա: 

Սույն կանոնակարգը կարող է լրացվել կամ փոփոխվել ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի 

որոշմամբ:  

1.2. Պրակտիկան մասնագիտական կրթական ծրագրի կարևոր բաղկացուցիչ մասերից 

մեկն է, որի կազմակերպումը և իրականացումը հնարավորություն է տալիս անմիջական 

կապ ստեղծել ուսանողի տեսական, գործնական նախապատրաստության և նրա ապագա 

մասնագիտական գործունեության միջև:  

1.3. Կանոնակարգը ներառում է պրակտիկայի կազմակերպման ընդհանուր 

պայմանները` ըստ մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների: 

1.4. Պրակտիկայի նկարագիրը (Հավելված 1) ներկայացվում է տվյալ կրթական ծրագրի 

մասնագրում տրված նկարագրիչների միջոցով, որտեղ սահմանվում են պրակտիկայի 

նպատակը, խնդիրները, նախապայմանները, ծրագիրը, տեսակը, կրթական 

վերջնարդյունքները, գնահատման գործոնները և չափանիշները։  

1.5. Պրակտիկայի նկարագրով նախատեսված աշխատանքների ժամանակացույցը  

ներկայացվում է հաստատման ուսումնական աշխատանքային պլանների կազմման և 

հաստատման ժամանակացույցին համապատասխան: 

1.6. Պրակտիկայի կազմակերպումը իրականացնում են ՇՊՀ-ի Ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատուն, 

համապատասխան ֆակուլտետն ու մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող 

ամբիոնը:  

1.7. Պրակտիկան անցկացվում է մասնագիտական կրթական ծրագրին 

համապատասխան պրակտիկայի հենք հանդիսացող հաստատություններում, որոնց հետ 

համալսարանն ունի կնքված համապատասխան պայմանագրեր: 

1.8. Պրակտիկայի անցկացման տևողությունը որոշվում է տվյալ մասնագիտության 

ուսումնական պլանի ժամանակացույցին համապատասխան: ՇՊՀ ռեկտորատը 

առանձին դեպքերում իրավասու է ուսումնական տարվա ընթացքում փոփոխել 

պրակտիկայի անցկացման ժամկետները: 
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2. ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, 

ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՒԼԵՐԸ  

2.1. Պրակտիկայի իրականացման նպատակներն են. 

2.1.1. նպաստել ուսանողի՝ որպես մասնագիտական գործունեության սուբյեկտի 

կայացմանը, նրա՝ մասնագիտական գործունեությունը պատշաճ մակարդակով 

իրականացնելու հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերմանը, 

2.1.2. ձեռք բերած տեսական գիտելիքների հիման վրա ձևավորել  գործնական 

կարողություններ, 

2.2. Պրակտիկայի իրականացման խնդիրներն են. 

2.2.1. ծանոթանալ մասնագիտական կրթական ծրագրի կողմնորոշիչներով 

պայմանավորված  կառույցներին և դրանց աշխատանքներին, 

2.2.2.  խթանել մասնագիտական գործունեության նկատմամբ հետաքրքրություն, 

2.2.3.  ձևավորել մասնագիտական խնդիրների լուծման ստեղծագործական մոտեցում, 

2.2.4. ձևավորել մասնագիտական գործունեության իրականացման 

պատասխանատվություն: 

2.3.  Պրակտիկայի իրականացման փուլերն են. 

2.3.1. Ճանաչողական-կազմակերպչական փուլ, որը նախատեսում է ծանոթացում  

պրակտիկայի վայրի ներքին կանոնակարգին և կառուցվածքին, ինչպես նաև  

պրակտիկանտի՝ նախատեսված գործունեության պլանավորման, նրան 

նախապատրաստական աշխատանքներին ծանոթացնելու համար: 

2.3.2. Կիրառական-վերլուծական փուլ, որը նախատեսում է պրակտիկայի վայրում 

գործունեության ծավալում: 

2.3.3. Ամփոփիչ-գնահատող փուլ, որը նախատեսում է հաշվետվության ներկայացում, 

պրակտիկայի ընթացքում կատարված աշխատանքների ամփոփում և 

գնահատում: 
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3. ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ  

 

3.1. Պրակտիկայի իրականացման տեսակները. 

3.1.1. Գիտամանկավարժական կամ գիտահետազոտական, որն իրականացվում է 

երկրորդ կուրսի 1-ին կիսամյակում՝ 4 շաբաթ տևողությամբ:  

3.1.2. Գիտահետազոտական պրակտիկա թեզի շրջանակում, որն իրականացվում է 

երկրորդ կուրսի 2-րդ կիսամյակում՝ 3 շաբաթ տևողությամբ: 

3.2. Պրակտիկայի իրականացման նպատակները.  

3.2.1 Գիտամանկավարժական պրակտիկայի նպատակն է մագիստրոսների մեջ 

ձևավորել ավագ դպրոցում, միջին և բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում ուսուցման գործընթացի նախագծման, պլանավորման, 

իրականացման, արժևորման և գիտամեթոդական հետազոտություններ 

իրականացնելու կոմպետենցիաներ: Այն ապահովում է գիտամանկավարժական 

գործունեության հետ կապված տեխնոլոգիական կարողությունների, քննադատական 

մտածողության ձևավորում և զարգացում, իրադրության բազմակողմանի ընկալում և 

գնահատում, խմբերում աշխատելու և այդ խմբերը ղեկավարելու հմտություն, ինչպես 

նաև՝ հաղորդակցական հմտությունների ձևավորում: 

3.2.2. Գիտահետազոտական պրակտիկայի նպատակն է մագիստրոսների 

մասնագիտական գիտելիքների ընդլայնումն ու խորացումը, դրանց համակարգումը և 

ամրագրումը, ինքնուրույն գիտական աշխատանքներ, հետազոտություններ և 

փորձարկումներ կատարելու կարողությունների ձևավորումը: 

3.2.3. Գիտահետազոտական պրակտիկայի (թեզի շրջանակում) նպատակն է 

մագիստրոսների՝ փորձարարական աշխատանքների կատարման, անցկացված 

հետազոտության արդյունքների ամփոփման և ձևակերպման կարողությունների 

ձևավորումը: 

3.3. Պրակտիկայի իրականացման խնդիրները.  

3.3.1. Գիտամանկավարժական պրակտիկայի խնդիրներն են՝ 

 ուսանողների կողմից դասալսման և ուսումնական պարապմունքների 

վերլուծության մեթոդիկայի յուրացումը, 
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 ուսանողների մոտ ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաները, 

տեղեկատվական, հաղորդակցական միջոցները ուսուցման գործընթացում 

կիրառելու հմտությունների ձևավորումը, 

 ուսանողների մոտ ինքնակրթության և ինքնակատարելագործման 

կարողությունների  զարգացում, 

 մասնագիտական կրթության և դաստիարակության նպատակներին 

համահունչ մագիստրոսների անձնային որակների ձևավորում և զարգացում, 

3.3.2. Գիտաhետազոտական պրակտիկայի խնդիրներն են՝ 

 մագիստրոսների ծանոթացումը գիտական հետազոտությունների անցկացման 

մեթոդներին, գիտական աշխատանքի կատարման տարբեր փուլերի, 

գիտական որոնումների, ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների 

արդյունքների վերլուծության, մշակման, համակարգման մեթոդներին,  

 մագիստրոսների կողմից արդի գիտական հիմնախնդիրների ուսումնասիրման 

բնագավառում կոլեկտիվ գիտական աշխատանք կատարելու փորձի 

ձեռքբերումը, 

 տարբեր գիտական խմբերի և հետազոտողների հետ համագործակցելու 

կարողության ձեռքբերումը, 

 հետազոտությունների նպատակի, խնդիրների ձևակերպման, 

նախապատրաստման, կազմակերպման, իրականացման, արդյունքների 

ամփոփման կարողությունների ձևավորումը:  

3.3.3.  Գիտահետազոտական պրակտիկայի (թեզի շրջանակում) խնդիրներն են՝ 

 ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքների 

վերլուծության, մշակման, համակարգման մեթոդները  մագիստրոսական թեզի 

պատրաստման  ժամանակ կիրառելու կարողությունների ձևավորումը, 

 հետազոտության թեմայով գիտական և գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի 

հավաքագրում, վերլուծություն, համակարգում, ընդհանրացում և ամփոփում, 

 մագիստրոսական թեզի թեմայով հետազոտություն, 

 ստացված արդյունքների հավաստիության վերլուծություն, 

 անցկացված հետազոտությունների գիտական կամ գործնական 

նշանակության վերլուծություն, եզրակացությունների ձևակերպում: 
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4. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

4.1. ՇՊՀ-ի ուսանողի կողմից պրակտիկայի վայրի և դրան կցված ղեկավար-

մեթոդիստի ընտրությունն իրականացվում է համապատասխան մասնագիտական 

ամբիոնի առաջարկության հիման վրա:  

4.2. Պրակտիկայի վայրի փոփոխություն, որպես կանոն, կարող է կազմակերպվել 

ՇՊՀ-ի ռեկտորի հրամանով՝ պրակտիկանտի դիմումի, փոփոխված վայրից 

համաձայնագրի և համապատասխան տեղեկանքի հիման վրա: 

Պրակտիկայի վայրի փոփոխություն կազմակերպվում է այն ուսանողների համար, 

ովքեր՝  

 բնակվում են բարձր լեռնային և  սահմանամերձ  շրջաններում, 

 նպատակային տեղերում սահմանված կարգով ընդունված ուսանողներ են 

(պրակտիկան կազմակերպվում է համապատասխան հայտ ներկայացրած 

վայրում), 

 հղի են կամ ունեն մինչև երեք տարեկան երեխա, 

 ունեն կրթական առանձնահատուկ պայմանների կարիք, 

 աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ:  

4.3. Մինչև պրակտիկայի սկսվելը Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման 

կենտրոնի կողմից անցկացվում է խորհրդատվություն պրակտիկանտների հետ, որի 

ժամանակ քննարկվում և պարզաբանվում են պրակտիկայի ընթացքում 

նախատեսվող աշխատանքների, օրագրերի լրացման կարգի, պրակտիկայի 

գործընթացի սուբյեկտների իրավունքների և պարտականությունների հարցերը:  

4.4. Պրակտիկայի վայրում ուսանողների ամենօրյա ծանրաբեռնվածությունը 6 

ակադեմիական ժամ է։ 

4.5. Պրակտիկայի ամբողջ գործընթացը ուսանողի կողմից արձանագրվում է 

պրակտիկանտի օրագրում:  
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5.ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

5.1.Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի 

պատասխանատուն.  

 ապահովում է պրակտիկայի հստակ կազմակերպումը, պլանավորումը, 

վերահսկումը և արդյունքների ամփոփումը, կազմում է պրակտիկայի 

անցկացման համահամալսարանական պլան-գրաֆիկ, ղեկավար-

մեթոդիստներից հաշվետվությունների հավաքագրումը, 

 նախապատրաստում և անցկացնում է մասնագիտական ամբիոններում 

պրակտիկային նվիրված խորհրդատվություններ,  

 վերահսկում է պրակտիկանտների հաճախումները,  

 վերահսկում է պրակտիկայի գործընթացի մասնակիցների աշխատանքը, 

 միջոցներ է ձեռնարկում պրակտիկայի գործընթացում նկատվող 

թերությունները  վերացնելու համար,  

 ապահովում է պրակտիկայի վայր հանդիսացող հիմնարկության 

ներկայացուցիչների վարձատրման գործընթացի փաստաթղթային կողմը, 

 ապահովում է պրակտիկայի վայր հանդիսացող կազմակերպությունների հետ 

համապատասխան պայմանագրի քննարկումը և կնքումը: 

5.2. Պրակտիկայի ղեկավարը-մեթոդիստը.  

 իրականացնում է պրակտիկանտների անմիջական ղեկավարումը,  

 կազմակերպում և անցկացնում է պրակտիկայի վերաբերյալ 

խորհրդատվություններ,  

 մասնագիտական ամբիոնի համակարգմամբ հաստատում է պրակտիկանտ-

ուսանողների աշխատանքի անհատական պլանները, վերահսկում դրանց 

կատարման ընթացքը, կազմակերպում այդ աշխատանքների քննարկումներ և 

վերլուծություններ,  

 օժանդակում է ուսանողներին պրակտիկայի անցկացման և հաշվետվության 

ձևակերպման հետ կապված  հարցերում, 

 վերահսկում է պրակտիկանտների հաճախումները,  
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 գնահատում է ուսանողների պրակտիկան,  

 մասնագիտական ամբիոնում հաշվետվություն է ներկայացնում ուսանողների 

պրակտիկայի վերաբերյալ:  

5.3. Ընդունող կազմակերպությունը. 

 ապահովում է անհրաժեշտ պայմաններ պրակտիկան հաջող անցկացնելու 

համար,  

 պրակտիկայի կազմակերպման և ղեկավարման գործում ներգրավում է 

բանիմաց փորձառու և հմուտ աշխատողների, 

 համալսարանին տեղեկացնում է պրակտիկանտների հաճախելիության, 

կարգապահության, ինչպես նաև  առաջացած խոչընդոտների մասին, 

 պրակտիկան կազմակերպում և անցկացնում է ՇՊՀ-ի՝ պրակտիկայի 

կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգի համաձայն, 

 կազմակերպության լուծարման կամ վերակազմակերպման դեպքում 2 ամիս 

առաջ տեղյակ է պահում համալսարանին, 

 ըստ անհրաժեշտության՝ կարող է  համալսարանից պահանջել ապահովելու 

պրակտիկանտների հաճախումները, 

 լուծել պայմանագիրը՝ 10 օր առաջ այդ մասին տեղյակ պահելով 

համալսարանին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ընթացքի մեջ է գտնվում 

պրակտիկան:   

5.4. Ուսանող պրակտիկանտը.  

 ամբիոնի կողմից ներկայացված պրակտիկայի վայրերի և մեթոդիստների 

ցուցակից ընտրում է  պրակտիկայի վայրը և ղեկավար-մեթոդիստին, 

 անհրաժեշտության դեպքում դիմում է ներկայացնում  պրակտիկայի վայրը 

փոխելու մասին,  

 ծանոթանում է պրակտիկայի անցկացման վայրի պայմաններին ու 

հնարավորություններին,  

 խորհրդակցում է պրակտիկայի ղեկավարի, պրակտիկայի անցկացման վայրի 

մասնագետների հետ,  

 ենթարկվում է պրակտիկայի վայր հանդիսացող հաստատության ներքին 

կանոնակարգին, նրա տնօրենի և պրակտիկայի ղեկավարի պահանջներին,  
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 պահպանում է աշխատանքային կարգապահությունը, ամբողջովին կատարում 

է  պրակտիկայի  ծրագրով նախատեսված աշխատանքները,  

 ուսումնա-դաստիարակչական, մշակութային, հասարակական 

միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման ընթացքում հանդես է բերում 

նախաձեռնողականություն և ստեղծագործական մոտեցում,  

 ըստ սահմանված կարգի՝ կազմում է հաշվետվություն կատարած աշխատանքի 

մասին՝ արդյունքների ամփոփմամբ,  

 պրակտիկայի ավարտից հետո՝ 1 շաբաթվա ընթացքում հանձնում է լրացված և 

գնահատված օրագիրը:  

 

6. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ  

6.1. Պրակտիկայի ամփոփումը կազմակերպվում է մասնագիտական ամբիոնում 

ուսանողի կողմից ներկայացված պրակտիկայի հաշվետվության ներկայացման 

միջոցով:  

6.2. Պրակտիկայի գնահատումը կատարվում է ղեկավար-մեթոդիստի կողմից ՇՊՀ-

ում գործող գնահատման համապատասխան բալային համակարգով: Պրակտիկայի 

բազմագործոնային գնահատականը ձևավորվում է. 

6.2.1 Բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգում. 

ա) հաճախումներ- 10%, 

բ) տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում- 80%, 

գ) կազմակերպչական աշխատանքներ- 10% 

6.2.2 Բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա  ուսուցման համակարգում. 

ա) հաճախումներ- 10%, 

բ) տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում- 90%:   

          6.2.3 Մագիստրոսի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգում. 

ա) հաճախումներ- 10%, 

բ) տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում- 90%:   

6.3. 50%-ից ավելի բացակայությունների դեպքում ուսանողի պրակտիկան 

գնահատվում է անբավարար: 
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6.4. Հարգելի դեպքերում (առողջական խնդիրներ, հղիություն, մինչև 3 տարեկան 

երեխա, արտակարգ իրավիճակներ, ծառայողական հատուկ ռեժիմ և այլն)  

ներկայացված դիմումի, համապատասխան տեղեկանքի կամ վճարման 

անդորրագրի հիման վրա ռեկտորատը կարող է թույլատրել նրանց կրկնակի 

պրակտիկայի անցկացումը նոր ժամանակացույցով:  

6.5. Պրակտիկային անհարգելի պատճառով չմասնակցած կամ անբավարար 

գնահատված ուսանողները ենթակա են հեռացման: 

Ծանոթություն.  Իրենց դիմումի համաձայն պրակտիկան այլ վայրերում անցկացման թույլտվություն ստացած         

ուսանողների  գնահատումն իրականացվում է պրակտիկայի վայրի ղեկավարի կողմից հաստատված բնութագրի և 

գնահատականի հիման վրա: 

 

 

7. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

7.1. Պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման համար պրակտիկայի վայր 

հանդիսացող կազմակերպությանը իրականացվում  է վճարում՝ մեկ ժամի արժեքը 

բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 240 (երկու հարյուր քառասուն)  ՀՀ 

դրամ է, որը ներառում է ՀՀ օրենքներով նախատեսված հարկերը. 

4-շաբաթյա պրակտիկայի դեպքում նախատեսված է 1 ուսանողի համար վճարել 12 

ժամի համար, 

5-շաբաթյա պրակտիկայի դեպքում նախատեսված է 1 ուսանողի համար վճարել 18 

ժամի համար,  

6-շաբաթյա (շաբաթական 1 օր, օրական 6 ժամ) պրակտիկայի դեպքում 

նախատեսված է 1 խմբի (առավելագույնը` 10 ուսանող) համար վճարել 12 ժամի 

համար, 

7.2. Կատարված աշխատանքի համար  ՇՊՀ վճարումը կատարում է  փոխանցման 

կարգով հաշիվ ապրանքագրի և  կատարողական ակտի հիման վրա: 
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8. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 8.1. Սույն կանոնակարգը ուժի մեջ է մտնում ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից 

հաստատման հաջորդ օրվանից: 

8.2. Սույն կանոնակարգը, դրա փոփոխությունները և լրացումները հաստատվում են 

ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից: 

8.3.  Որոշակի հանգամանքների (արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն, 

համաճարակ և այլն) դեպքում ուսանողների պրակտիկան, ըստ անհրաժեշտության, 

կարող է կազմակերպվել այլ իրավական ակտերով: 
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Հավելված 1 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ  ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳԻՐ 

(բակալավր՝առկա/հեռակա, 

մագիստրատուրա) 

  

 

   

   

   

ԿՈՒՐՍ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ   

   

ԿՐԵԴԻՏ   

 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՏԵՍԱԿ   

 

 

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ 

 

  

 

 

ՆՊԱՏԱԿ    

 

 

 

 

 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

 

  

 

 

 

 

ԾՐԱԳԻՐ 
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ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 Իմանա. 

 Կարողանա. 

 Տիրապետի. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ    

 

 

 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գնահատման 

թվային 

միավորը 

Տառային 

գնահատական 

Գնահատական

ի 

պաշտոնական 

թվային 

համարժեքը 

96-100 A+ 5+ 

91-95 A 5 

86-90 A- 5- 

81-85 B+ 4+ 

76-80 B 4 

71-75 B- 4- 

66-70 C+ 3+ 

61-65 ՝C 3 

40-60 C- 3- 

0-39 D անբավարար 

   

ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   

 

 

 

 

                                                                              


