


              

1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1. ԳԿՄԿ-ում ստացած պրակտիկայից գոհունակության վերաբերյալ հարցում-

գնահատման (այսուհետ՝ պրակտիկայի հարցում) կանոնակարգը սահմանում է ԳԿՄԿ 

ուսանողների մագիստրատուրայում ստացած պրակտիկայի արդյունավետության և 

պրակտիկայի որակի գնահատման կարգը: 

1.2. Պրակտիկայի հարցումը համարվում է ԳԿՄԿ որակի ապահովման ներքին 

համակարգի կարևոր բաղադրիչներից մեկը:  

1.3.  Պրակտիկայի հարցման կանոնակարգը սահմանում, հաստատում, 

փոփոխություններ և լրացումներ է կատարում ԳԿՄԿ Կրթության որակի ապահովման 

բաժինը: 

 

 

2. Պրակտիկայի հարցման անցկացումը 

2.1. Պրակտիկայի հարցումն իրականացվում է մագիստրատուրայի ուսումնական 

տարվա վերջում:  

2.2. Պրակտիկայի հարցումն իրականացնում է ԳԿՄԿ Կրթության որակի 

ապահովման բաժինը:  

2.3. Առկա ձևաչափով կազմակերպված պրակտիկայի հարցումն անցկացվում է 

սույն կանոնակարգին կից գնահատման հարցաթերթով (Հավելված 1), որում 

շրջանավարտը նշում է այն պատասխանը, որն առավել ճշգրիտ է արտացոլում իր 

կարծիքը, որոշ հարցերի դեպքում ինքն է լրացնում հարցի պատասխանը, ինչպես նաև 

ցանկության դեպքում կատարում է առաջարկություններ և մեկնաբանություններ:  

2.4. Հեռավար ձևաչափով կազմակերպված պրակտիկայի դեպքում հարցումն 

անցկացվում է սույն կանոնակարգին կից էլեկտրոնային հարցաշարով (Հավելված 2): 

2.5.  Պրակտիկայի հարցումն անանուն է, սակայն ցանկության դեպքում 

շրջանավարտը կարող է նշել իր անուն ազգանունը:  

2.6. Ուսանողները առկա ձևաչափով կազմակերպված պրակտիկայի դեպքում 

Կրթության որակի ապահովման բաժնից ստանում են պրակտիկայի գնահատման 

հարցաթերթը, լրացնում և հանձնում Կրթության որակի ապահովման բաժին: 



2.7. Հեռավար ձևաչափով կազմակերպված պրակտիկայի դեպքում հարցումն 

անցկացվում է էլեկտրոնային տարբերակով:  

 

 

3. Պրակտիկայի հարցման արդյունքների մշակումը և պահպանումը 

3.1. Պրակտիկայի հարցման արդյունքները մշակում է ԳԿՄԿ Կրթության որակի 

ապահովման բաժինը: 

3.2. Հարցաթերթում կատարված ուղղումները չեն հաշվարկվում:  

3.3. Պրակտիկայի հարցման արդյունքները պահպանվում են 5 տարի:  

 

 

4. Պրակտիկայի հարցման արդյունքների օգտագործումը 

4.1. Պրակտիկայի հարցման արդյունքները Կրթության որակի ապահովման բաժինը 

տրամադրում է ամբիոններին, անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ 

ստորաբաժանումներին:  

4.2. Պրակտիկայի հարցման արդյունքները օգտագործվում են ԳԿՄԿ-ի կողմից 

կազմակերպվող պրակտիկայի արդյունավետությունը բարձրացնելու և պրակտիկայի 

որակը բարելավելու նպատակով:  

  



Հավելված 1. 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ                                                                                                      

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

      Հարգելի ուսանող, Ձեր կարծիքը և անկեղծ գնահատականը շատ կարևոր է մեզ համար: Խնդրում ենք 
տրամադրել մի քանի րոպե և լրացնել սույն հարցաթերթը, որի նպատակը պրակտիկայի  
արդյունավետության բարձրացումն է:  

Կրթական ծրագրի/մասնագիտության/ անվանումը  

Ուսումնառության տարիները  

Որտե՞ղ է անցկացվել Ձեր պրակտիկան` 

ա/գիտամանկավարժական------------------------------------------------------------------ 

բ/ գիտահետազոտական---------------------------------------------------------------------- 

1-10 հարցերին խնդրում ենք պատասխանել՝ նշելով այն տարբերակը, որն առավել ճշգրիտ է 
արտահայտում Ձեր կարծիքը։  

1. Ես գոհ եմ պրակտիկայի ընթացքից: 

ա/ գիտամանկավարժական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

բ/ գիտահետազոտական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

2. Պրակտիկաների նպատակները հստակ էին ինձ համար: 

ա/ գիտամանկավարժական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

բ/ գիտահետազոտական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

3. Պրակտիկան օգտակար էր տեսական պատրաստվածության զարգացման համար։ 

ա/ գիտամանկավարժական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

բ/ գիտահետազոտական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

4.  Պրակտիկան օգտակար էր գործնական կարողությունների զարգացման համար։ 

ա/ գիտամանկավարժական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

բ/ գիտահետազոտական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

5. Պրակտիկաների ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները և փորձը կարող եմ կիրառել իմ աշխատանքային 
գործունեության ընթացքում: 

ա/ գիտամանկավարժական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

բ/ գիտահետազոտական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

6.Պրակտիկաները կազմակերպված էին պատշաճ: 

ա/ գիտամանկավարժական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

բ/ գիտահետազոտական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 



7.Ուսումնական նյութերը պարզ էին և  մատչելի: 

ա/ գիտամանկավարժական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

բ/ գիտահետազոտական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

9.Պրակտիկայի տևողությունը բավարար էր դրված նպատակներին հասնելու համար: 

ա/ գիտամանկավարժական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

բ/ գիտահետազոտական  
Լիովին 

համաձայն եմ 
Համաձայն 

եմ 
Համաձայն 

չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

10. Գիտամանկավարժական պրակտիկան արդյունավետ էր մանկավարժական հմտությունների ձեռքբերման 
առումով: 

Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

11. Գիտահետազոտական պրակտիկան արդյունավետ էր վերլուծական կարողությունների և հետազոտական 
հմտությունների զարգացման առումով: 

 Լիովին համաձայն եմ Համաձայն եմ Համաձայն չեմ 
Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

Դժվարանում եմ 
պատասխանել 

12.Նշեք պրակտիկաների ընթացքում Ձեր ձեռք բերած ամենակարևոր գիտելիքը, հմտությունը, կարողությունը: 

ա/ գիտելիք 
  

բ/ հմտություն 
  

գ/  կարողություն  
  

13.Ի՞նչը կցանկանայիք փոխել պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ձևաչափի մեջ 

ա/ գիտամանկավարժական 

  
բ/գիտահետազոտական 

  
14.Այլ նշումներ պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ: 

 

Ցանկության դեպքում կարող եք գրել Ձեր անուն, ազգանունը: 

Անուն, ազգանուն_____________________________________________________________ 

Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու համար: 

<<         >> ---------------Համաձայն եմ 202     թ. 



Հավելված 2. 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ                                                                                                      

ՀԵՌԱՎԱՐ ՀԱՐԹԱԿՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

      Հարգելի՛ ուսանող, խնդրում ենք տրամադրել մի քանի րոպե և լրացնել սույն հարցաթերթը, որի 
նպատակն է բացահայտել Ձեր գոհունակությունը հեռավար հարթակում կազմակերպված 
պրակտիկայից: Ձեր կարծիքը և անկեղծ գնահատականը շատ կարևոր է մեզ համար, քանի որ այն հաշվի 
կառնվի պրակտիկայի  արդյունավետության բարձրացման ուղղված հետագա քայլեր մշակելիս:  

Կրթական ծրագրի/մասնագիտության/ անվանումը---- 

Ուսումնառության տարիները (ընդունման-ավարտման տարեթվերը)---- 

1. Ընդհանուր առմամբ որքանո՞վ էր արդյունավետ ստեղծված իրավիճակում նման 
ձևաչափով պրակտիկայի անցկացումը. 
Ընդհանրապես գոհ չեմ 
Գոհ չեմ 
Գոհ եմ 
Լիովին գոհ եմ 
Դժվարանում եմ պատասխանել 

2. Ընդհանուր առմամբ որքանո՞վ եք գոհ պրակտիկայի ընթացքից. 
Ընդհանրապես գոհ չեմ 
Գոհ չեմ 
Գոհ եմ 
Լիովին գոհ եմ 
Դժվարանում եմ պատասխանել 

3. Ի՞նչ առաջարկներ ունեք հեռավար հարթակում պրակտիկայի անցկացման 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար 

 

 

 
4. Ի՞նչը կցանկանայիք փոփոխել հեռավար հարթակում անցկացված պրակտիկայի 

ձևաչափի մեջ.. 

 

 

 
5. Ստեղծված իրավիճակում պրակտիկայի կազմակերպման ի՞նչ այլընտրանքներ 

կառաջարկեիք. 

 

 

 

Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու համար: 
 


