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ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇԵՐ 

ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

ՆՊԱՏԱԿԸ՝  
Կարևորելով բարձրագույն կրթության դերը գլոբալացման գործընթացում, բարեփոխումների ընթացքը ՀՀ կրթական համա-

կարգում, հաշվի առնելով շուկայի ազատականացումն ու կրթական ոլորտի մրցակցային միջավայրը, հետամուտ լինել 

միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող, մրցունակ և դինամիկ կրթության որակի ապահովման կառույցի ստեղծ-

մանը, նպաստել Համալսարանի հզորացմանը, աջակցել դրա որդեգրած կրթական համակարգի փոփոխություններին և զար-

գացման գործընթացին բոլոր հարթություններում: 

 

 
ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿ 1. 

Ամբիոնում իրականացվող հիմնական դասընթացները մշակել և իրականացնել այնպիսի մոտեցմամբ, որ դրանք ծառայեն 

որպես մեթոդաբանական հիմք Համալսարանում իրականցվող մասնագիտական առարկանների յուրացման և դրանց ոլորտում 

հետագայում հետազոտություններ կատարելու գործում: 

ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿ 2. 
Նպաստել Համալսարանի` որպես գիտահետազոտական համալսարանի կայացմանը: 

ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿ 3. 
Բարելավել Համալսարանի կրթական որակը` հաշվի առնելով ուսանողների պահանջների բավարարվածությունը լսարանային 

և արտալսարանային գործունեությունից: 

ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿ 4. 
Ապահովել ամբիոնի մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում: 

ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿ 5. 
Ստեղծել համագործակցություն Հայաստանի գիտակրթական ոլորտին կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ, 

բարելավել միջհամալսարանական համագործակցությունը: 
ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿ 6. 

Ներմուծել հեռավար ուսուցում: 
ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿ 7. 

Համագործակցել դպրոցների հետ:  
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ԳԼԽԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՑ ԲԽՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Ենթա-

նպատակ 

թիվ 

 
Խնդիր 

 
Խնդրի լուծմանն ուղղված 

միջոցառումը(ները) 

 
Ակնկալվող արդ- 

յունքները 

 
Պատասխանա- 

տու(ներ) 

 
Վերջնա-

ժամկետ 

 
1.1. Տրամաբանություն դաս-

ընթացը ծառայի որպես 

մեթոդաբանական հիմք 

Համալսարանում իրա-

կանացվող մասնագի-

տական առարկաների 

յուրացման և դրանց 

ոլորտում հետագայում 

հետազոտություններ 

կատարելու գործում: 

• Մշակել և իրականացնել նոր մոտեցումներ 

նշված դասընթացի շրջանակներում: 
• Առավել ակտիվացնել գործնական տարրը 

դասավանդման մեթոդիկայում: 
• Միջանկյալ գրավոր ստուգումներն իրակա-

նացնել տեսական գիտելիքը ձևայնացնող 

առաջադրանք-վարժանքների ձևով, ինչը 
ա) կնպաստի ուսանողի ինքնուրույն մտա-

ծողության ձևավորմանն ու զարգացմա-

նը, 
բ) առավել հետաքրքիր և դյուրընկալելի 

կդարձնի ակադեմիական գիտելիքը, 
գ)  կապահովի գրավոր աշխատանքի 

ինքնուրույնությունը:  
• Արտագրության հնարավորությունը բացա-

ռելու կամ մինիումի հասցնելու նպատակով 

համակարգչային համապատասխան ծրագ-

րի օգնությամբ պատրաստել միջանկյալ 

գրավոր ստուգումների թեստերի չկրկնվող 

տարբերակներ: 

 

Տրամաբանություն դա-

սընթացը պետք է դառ-

նա Հետազոտության 
մեթոդաբանություն 

ընդհանուր դասընթա-

ցի կառուցվածքային 

տարրը: 

Հ.Հովհաննիսյան 

 

Մշտապես 

1.2 Ապահովել Փիլիսոփա-
յություն դասընթացի 

դասավանդման միաս-

նական որակ:  

Կազմել Փիլիսոփայություն դասընթացի 

միասնական առարկայական ծրագիր, 

քննական և միջանկյալ ստուգումների 

միսնական հարցաշարեր և թեստեր: 

 • Հ.Հ.Հովհաննիսյան  
• Ռ.Կայծունի 
• Ռ.Ջիջյան 
• Ա.Գևորգյան 
• Մ.Հարությունյան 
• Դ.Մոսինյան 

2013-14 

ուս. 

Տարվանից 

2 Կազմակերպել ամբիո-

նում հայցորդների և 

• Գիտական աշխատանքների թեմաների 

հաստատում, 
Հետազոտությունների 

շարունակական իրա-

Հ.Հովհաննիսյան Շարու-

նակաբար 
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ասպիրանտների գիտա-

հետազոտական գործու-

նեություն: 

• Նախապաշտպանությունների և պաշտպա-

նությունների կազմակերպում, 
• Բաց դասախոսությունների, սեմինարների, 

թրեյնինգների կազմակերպում: 

կանացման ապահո-

վում, լավագույն ուսա-

նողների և շրջանա-

վարտների ընդգրկում 

ամբիոնի աշխատանք-

ներում: 
3.1 Արդիական դասընթաց-

ների մշակում: 
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

• Բնագիտության փիլիսոփայություն 

• Պատկերավոր փիլիսոփայություն 

• Իրավունքի փիլիսոփայություն 

• Հայ փիլիսոփայության պատմություն 

• Կրթության փիլիսոփայություն 

•   Գրականությունը և փիլիսոփայությունը 
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱ-

ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
• Գիտական հետազոտության տրամաբա-

նություն 

• Փոխակերպական տրամաբանություն 

ՀԵՐՄԵՆԵՎՏԻԿԱ 

• Փիլիսոփայական հերմենևտիկա 

• Հերմենեվտիկա ն որպես սոցիալական 

գիտությունների մեթոդաբանություն 

• Հերմենեվտիկա (պատմական տեքստի փի-

լիսոփայական մեկնագիտություն)  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
• Մանկավարժի էթիկա և էթիկետ 

• Բարոյագիտություն  

• Բիոէթիկա 

• Իրավաբանական էթիկա 
ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
• Լեզվամշակութաբանություն 

• Միջմշակութային հաղորդակցման տեսու-

թյան փիլիսոփայական տեսանկյունները: 

 Ամբիոնի 

աշխատակազմը 
2011-2015 

թթ. 

3.2. Հեղինակային դասըն-

թացների իրականա-

Գրականությունը սուղ է, հայթայթումը` 

խրթին: 
Փաստարկում և հռե-
տորություն 

Հ.Օ.Հովհաննիսյան Մշտապես 
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ցում:  
 

3.3. Եվրոպական կրթական 

չափորոշիչներին համա-

պատասխանող ուսում-

նական ծրագրերի, մե-

թոդների մշակում, 

դրանց պարբերաբար 

թարմացում և վերանա-

յում: 

Դասավանդման նոր, ժամանակակից մեթոդ-

ների ներմուծում: 
• Ուսանողի շարժու-

նությանը նպաստելը: 
• Ուսանողի մրցունա-

կության ապահովու-

մը: 

Ամբիոնի  
դասախոսներ 

Մշտապես  

3.4 Մագիստրատուրայում 

գիտահետազոտական 

բաղադրիչի ամրապնդ-

ման շեշտադրում 

 Մագիստրատուրայում 

բարձր որակով գիտա-

հետազոտական աշ-

խատանքների իրակա-

նացում:  

• Հ.Հովհաննիսյան 
• Ռ.Ջիջյան 

Մշտապես 

3.5 Գործնական դասընթա-

ցը կարող է ապահովել 

ամբիոնի մեկ այլ մաս-

նագետ:   

 Դասախոսները կգոր-

ծեն փոխհամաձայնեց-

ված: 

Ամբիոնի  
դասախոսներ 

2014-2015 

ուս. տարի 

3.6. Իրականացնել փոխդա-

սալսումներ 

• Դասալսումների գրաֆիկի կազմում, 
• Դասալսումների վերաբերյալ զեկուցագրե-

րի և արձանագրությունների ներկայացում, 
• Դասալսումների արդյունքների ննարկում 

ամբիոնի նիստում: 

Դասավանդման միաս-

նական որակի ապա-

հովումը 

Հ.Հովհաննիսյան • Հոկտեմ- 
  բերի 20-  

նոյեմբ. 20 

• Մարտի 

20-ապ-

րիլի 20 
3.7. Ապակովել միջամբիո-

նային համագործակցու-

թյուն, ինչը կարող է ար-

մատապես փոխել մա-

գիստրոսական դասըն-

թացների ընկալումը:  
 

Հետաքրքիր և արդյունավետ է ուսանողներին 

մատուցել մեկ հիմնախնդրի շուրջ երկու 

տարբեր դիսցիպլինների մոտեցումը:  

ԲՍ-1 ֆակուլտետում՝ 

Էքզիստենցիալիզմը 
հայ գրականության 
մեջ, Փիլիսոփայություն 
և լեզու, ՄՖԻ ֆակուլ-

տետում՝ Մաթեմատի-
կայի փիլիսոփայական 
հարցեր, Օ-10 և ԲՍ-1 

(ռ.լ.գ) ֆակուլտետնե-

րում՝ Թարգմանության 

• Դ.Մոսինյան, 
• Հ.Մադոյան, 

 

Սկսած 

2012-2013 

ուս. 

տարվա-

նից 
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տեսության փիլիսո-
փայական հարցեր և 

Լեզվաբանություն և 
տրամաբանություն, 
Կուլտուրայի ֆակուլ-

տետում՝ Հերմենևտի-
կա դասընթացները: 

4.1 Ամբիոնի մասնագիտա-

ցումների գծով մասնա-

գետների պատրաս-

տում: 

Հայցորդների և ասպիրանտների աշխա-

տանքների ղեկավարում, նրանց 

մասնագիտական կայացմանը աջակցության 

ցուցաբերում: 

Բարձր որակավորում 

և մասնագիտական 

անհրաժեշտ գիտելիք-

ներ և հմտություններ 

ունեցող մասնագետ-

ներ: 

Ամբիոնի 
դասախոսներ 

2012 թ. 

շարունա-

կական 

4.2 Ամբիոնի մասնագետնե-

րի վերապատրաստում: 
Ամբիոնի մասնագետների վերապատրաստ-

մանն ուղղված միջոցառումենրի (Սեմինար-

ներ, դասախոսություններ, թրեյնինգներ և 

այլն) կազմակերպում և մասնակցություն: 

Մշտապես վերապատ-

րաստված մասնագետ-

ներ: 

Հ.Հովհաննիսյան 2013 թ.  շա-

րունա-

կաբար 

5 Միջհամալսարանական 

համագործակցության 

հաստատում: 

Գիտաժողեվների, սեմինարների, բաց դասա-

խոսությունների, թրեյնինգների կազմակեր-

պում և մասնակցություն: 

• Փորձի փոխանա-

կում, 
• բարձրագույն կրթու-

թյան ոլորտում հա-

մագործակցության 

ցանցայնացում, 
• միասնական փիլի-

սոփայական դաշտի 

ստեղծում: 

• Հ.Հ.Հովհաննիսյան 
• Հ.Օ..Հովհաննիսյան 
• Հ.Մադոյան 

 

Մշտապես 

6 Հեռավար ուսուցման 

ծրագրի նախագծում և 

կիրառում: 

• Հեռավար ուսուցման համար անհրաժեշտ 

ծրագրային միջոցների ստացման համար 

Համալսարանի օժանդակության 

ձեռքբերում, 
• մասնաագետների վերապատրաստում, 
• ուսանողների համար թրեյնինգների կազ-

մակերպում: 

Կրթական պրոցեսում 

հեռավար ուսուցման 

ներմուծում և իրակա-

նացում:  

•  Հ.Հովհաննիսյան  
•  Ա.Գևորգյան 
•  Դ.Մոսինյան 

 

   2014--2015 

ուս. տարի 

7 Կատարել դասալսում-

ներ, քանի որ ուսանող-

ների մոտ հաճախ բա-

ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանի ղեկավար-

ների հետ կազմել դասալսումների գրաֆիկ և 

իրականացնել այն: 

 Ամբիոնի դասա-

խոսներ 

Սկսած 

2013 թվից 
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ցակայում է Համալսա-

րանի՝ որպես կոնցեպ-

տի ընկալումը, դպրոցի 

և համալսարանի միջև 

առկա էական տարբե-

րության գիտակցումը, 

ինչպես նաև՝ անհատա-

կան ընտրության, ցան-

կության և այդ մասնա-

գիտական ընտրություն-

ների դիմաց կրած պա-

տասխանատվության 

գիտակցությունը: 

 

 

 

 

Ամբիոնի վարիչ՝ 

Փ.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Հովհաննիսյան 


