
                                                                                  ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 
ՀՊՄՀ   ֆիզիկտեխնոլոգիական 

                                     ֆակուլտետի խորհրդի թիվ  2012-6 նիստում 
 
                                                          Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր 

                                                                                    
<< Տեխնիկական առարկաների դասավանդման մեթոդիկա>> առարկայի   

մասնագիտական որակավորման քննության 
                                    
 

1. Հանրակրթության պետական կրթակարգը։ 

2. Հանրակրթության նպատակները և բարեփոխումների ռազմավարությունը։ 

3. Հանրակրթության կազմակերպման սկզբունքները։ 

4. Հանրակրթության պետական չափորոշիչի կառուցվածքը։ 

5. <<Տեխնոլոգիա>> ոլորտի առարկայական չափորոշիչի կառուցվածքը։ 

6. Սովորողներին ներկայացվող ընդհանրական որակական պահանջները։ 

7. Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառությունը 

մասնագիտական ոլորտում։ 

8. Ուսուցչին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական պահանջները։ 

9. Միջնակարգ կրթության բովանդակությունը։ 

10. Գիտելիքների համակարգ։ 

11. Կարողությունների և հմտությունների համակարգ։ 

12. Արժեքային համակարգ։ 

13. Ուսուցման մեթոդների դասակարգումը։ 

14. Մեթոդ հասկացությունը։ 

15. Ավագ դպրոցի հիմնախնդիրները և առաքելությունը։ 

16. <<Տեխնոլոգիա>> կրթական ոլորտի հիմնախնդիրները։ 

17. <<Տեխնոլոգիա>>  ուսումնական առարկայի հայեցակարգը։ 

18. <<Տեխնոլոգիա>>  կրթական ոլորտի  բովանդակությունը և խնդիրները։ 

19. Ուսուցման փոխգործուն մեթոդների կիրառումը <<Տեխնոլոգիա>>  դաս. մեջ։ 

20. Ուսուցման մեթոդների ընտրության սկզբունքները։ 

21.  <<Տեխնոլոգիա>>   դասի կառուցման առանձնահատկությունները։ 

22. Դպրոցականների աշխատանքային  դաստիարակության դիդակտիկական 

պայմանները  տեխնոլոգիայի   ուսուցման գործընթացում։ 

23. Աշխատանքային  դաստիարակության բովանդակության իրականացման  

ձևերն ու միջոցները։ 

24. Արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների 

կազմակերպման ձևերը։ 

25. Գնահատման սկզբունքները։ 

26. Ներառական կրթության առանձնահատկությունները տեխնոլոգիայի 

դասերին։ 

27. Ուսումնական գործընթացի տեխնոլոգիականացումը։ 

28. Ժողովրդական գեղարվեստական արհեստներ մոդուլը <<Տեխնոլոգիայի>>  

դասավանդման մեջ։ 

29. Գյուղատնտեսական աշխատանքներ մոդուլի դասավանդման 

առանձնահատկությունները   <<Տեխնոլոգիա>> առարկայի շրջանակներում։ 



30. <<Ավտոմոբիլի կառուցվածք>> թեմայի դասավանդման  

առանձնահատկությունները։ 

31. <<Սննդի պատրաստման տեխնոլոգիա>> բաժնի դասավանդման 

առանձնահատկությունները։ 

32. Տեխնիկական ստեղծագործության դերը  սովորողների տեխնիկական 

մտածողության զարգացման մեջ։  

33. <<Հագուստի կոնստրուկտավորում և մոդելավորում>> թեմայի դասավանդման 

առանձնահատկությունները։ 

34. Փայտամշակման տեխնոլոգիա բաժնի դասավանդման 

առանձնահտկությունները։ 

35. Մետաղամշակման տեխնոլոգիա բաժնի դասավանդման 

առանձնահատկությունները։ 

36. Մասնագիտական կողմնորոշումը <<Տեխնոլոգիայի>> ուսուցման մեջ։ 

37.  Հանրակրթական դպրոցների ուսումնական արհեստանոցների կահավորումը։ 

38. Լաբորատոր-գործնական աշխատանքների կազմակերպման և անցկացման 

առանձնահատկությունները։ 

39. Արտադրական էքսկուրսիաների դերը տեխնիկական գիտելիքների 

զարգացման  գործում։ 

40. Դասի պլանավորումը ԽԻԿ /խթանում, իմաստի ընկալում, կշռադատում/ 

համակարգով։ 

41. <<Մեքենագիտության տարրեր>> թեմայի դասավանդման 

առանձնահատկությունները << Տեխնոլոգիայի>>  ուսուցման մեջ։ 

42. Միջառարկայական կապերը   տեխնոլոգիայի ուսոõցման գործընթացում։ 

43. <<Դիզայն>> թեմայի դասավանդման առանձնահատկությունները  

<<Տեխնոլոգիա>>  առարկայի շրջանակներում։ 

44. Տեխնիկական մոդելավորումը, որպես սովորողների տեխնիկական 

ստեղծագործության հիմնական ձև։ 

45. Դասը որպես  տեխնոլոգիայի  պարապմունքների հիմնական ձև։ 

46. <<Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ>> թեմայի դասավանդման 

մեթոդիկան։ 

47. Անվտանգության կանոնների և սանիտարահիգիենիկ պահանջները 

ուսումնական արհեստանոցներում։ 

48. Տեխնոլոգիական մշակույթ։ 

49. Բնապահպանական գիտելիքների ձևավորումը <<Տեխնոլոգիայի>>  դասերին։ 

50. Սովորողների ստեղծագործական աշխատանքների ցուցահանդեսների 

կազմակերպման և անցկացման ձևերը։ 

51. Տեխնիկայի պատմության ուսուցումը <<Տեխնոլոգիայի>>  դասերին, որպես 

տեխնիկական գիտելիքների ամրապմդման միջոց։ 

52. Տեխնիկական ստեղծագործական խնդիրների լուծման մեթոդները։ 

53. Էրգոնոմիկական գիտելիքները  <<Տեխնոլոգիայի>>   շրջանակներում։ 

54. Նյութագիտությունը, որպես տեխնոլոգիական գիտելիքների կարևորագույն 

բաղադրիչ և նրա դասավանդման առանձնահատկությունները։ 

55. Պրոբլեմային ուսուցման կիրառությունը  <<Տեխնոլոգիայի>>   դասերին։ 

56. Ծրագրավորված ուսուցումը  <<Տեխնոլոգիայի>>  դասավանդման մեջ։ 

57. Թեստավորումը, որպես տեխնոլոգիական գիտելիքների գնահատման 

արդյունավետ միջոց։ 



58. Տեխնոլոգիական քարտերի կազմումը և նրանց դերը գործնական 

աշխատանքներում։ 

59. Հրահանգչական քարտերի դերը << Տեխնոլոգիայի>>   ուսոõցման մեջ։ 

60. <<Կտրող գործիքներ>> թեմայի դասավանդման առանձնահատկությունները  

<<Տեխնոլոգիայի>>   շրջանակներում։ 

61. <<Ավտոմատիկայի տարրեր>> թեմայի դասավանդման 

առանձնահատկությունները։ 

62. Սվորողների ինքնուրույն գործունեության կազմակերպումը և ինքնուրույն 

աշխատանքների տեսակները։ 

63. Տնտեսագիտական դաստիարակության խնդիրները և իրականացման ձևերն ու 

միջոցները։ 

64. Տեխնիկական առարկաների դասավանդման մեթոդիկայի խնդիրները և կապը 

մյուս գիտությունների հետ։ 

65. Տեխնիկական առարկաներից աշակերտների գիտելիքների և 

ունակությունների հաշվառման ձևերը։ 

66. <<Տեխնոլոգիայի>>   ուսուցչի  նախապատրաստվելը դասավանդման  

գործընթացին։ 

67. Զոդում թեմայի դասավանդման առանձնահատկությունները տեխնոլոգիայի 

շրջանակներում։ 

68. <<Չափիչ-ստուգիչ>> գործիքներ թեմայի դասավանդման 

առանձնահատկությունները։ 

69. Նյութերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները թեմայի դասավանդման 

առանձնահատկությունները << Տեխնոլոգիայի>>   դասընթացում։ 

70. <<Մետաղահատ հաստոցների դասակարգումը>> թեմայի դասավանդման  

առանձնահատկությունները։ 

71. <<Փայտամշակման հաստոցների տեսակները>>  թեմայի դասավանդման 

առանձնահատկությունները։ 

72. Գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների զարգացման և 

ամրապնդման մեթոդները տեխնիկական առարկաների պարապմունքներին։ 

73. Ընդհանուր պոլիտեխնիկական կրթության բովանդակությունը և խնդիրները։ 

74. Երկրի սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները և նրանց ազդեցությունը 

դպրոցականների աշխատանքային պատրաստության վրա։ 

75. Գրաֆիկական գրագիտության սկզբնական տարրերի ձևավորման 

մեթոդիկան։։ 

76. Գրաֆիկական գիտելիքների կիրառությունը տեխնոլոգիական ուսոõցման մեջ։ 

77. Համակարգչային տեխնիկայի կիրառությունը գրաֆիկական գիտելիքների 

ձևավորման գործում։ 

78. Մոտեցումներ տեխնոլոգիական կրթության իրականացման և ձևավորման 

հանդեպ։ 

79. Տեխնիկական առարկաների դասավանդման մեթոդիկան որպես 

մանկավարժական գիտելիքների  ոլորտ։ 

80. Սովորողների աշխատանքային և ինքնուրույն գործունեության 

պատրաստվածության ժամանակակից տենդեցները։ 

81. Ուսումնական և մանկավարժական պրակտիկաների դերը գիտելիքների և 

հմտությունների ձեռքբերման գործում։ 



82. Աշխատանքային օբյեկտների ընտրության առնձնահատկությունները 

գործնական աշխատանքներում։ 

83. Մանկավարժական գիտափորձը որպես ուսուցման նոր մեթոդների որոնման 

միջոց։ 

84. Տեխնիկական մտածողությունը և նրա կառուցվածքը։ 

85. Տեխնիկական պատրաստվածության մակարդակի գնահատումը /թեստեր/։ 

86. Կուրսային աշխատանքների կատարման առանձնահատկությունները։ 

87. Լաբորոտոր աշխատանքների դիդակտիկական ֆունկցիան  <<Տեխնոլոգիա և 

ձեռնարկչության>> ուսուցիչների   պատրաստման համակարգում։ 

88. Տնտեսագիտության հիմունքների դասավանդման մեթոդիկա։ 

89. Ընդհանուր պոլիտեխնիկական և տեխնոլոգիայի ուսուցման միջև 

հարաբերակցությունը։ 

90. Տեխնիկական փաստաթղթերի կազմումն ու մշակումը, որպես տեխնոլոգիայի 

դասավանդման արդյունավետության բարձրացման միջոց։ 

91. Հենքային հասկացությունների ձևավորման ուղիները տեխնոլոգիայի 

դասավանդման գործընթացում։ 

92.   <<Տեխնիկա>>  և <<տեխնոլոգիա>>   հասկացությունների ընդհանրությունն   

ու տարբերությունները։ 

93. <<Փականագործական աշխատանքներ>> թեմայի դասավանդման 

առանձնահատկությունները։ 

94. Կրեդիտային համակարգի բովանդակությունը և նրա կիրառման 

առանձնահատկությունները։ 

95. Տեխնիկական մտածելակերպի ձևավորման զարգացման ուղիները։ 

96. Ավանդական և ժամանակակից ակտիվացնող կրթական մեթոդների 

համեմատական վերլուծությունը։ 

97. Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտներ /գյուտ, օգտակար մոդել, 

արադյունաբերական նմուշ/ հասկացությունը։ 

98. ՀՀ արտոնագրերի մասին  օրենքի հիմնական դրույթները։ 

99. Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ունակությունների 

ձևավորումը <<Տեխնոլոգիայի>> շրջանակներում։ 

100.Մագիստրոսական թեզերին և ավարտական աշխատանքներին ներկայացվող 

պահանջները 
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