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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

1. ԱՄԲԻՈՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀԱՍՏԻՔԱԿԱԶՄԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

2. ԱՄԲԻՈՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ  

3. ԱՄԲԻՈՆԻ ՈւՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

4. ԱՄԲԻՈՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

5. ԱՄԲԻՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

6. ԱՄԲԻՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ   

7. ԱՄԲԻՈՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ  

8. ԱՄԲԻՈՆԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ՊԼԱՆԸ   

9. ԱՄԲԻՈՆԻ ԲԼՈԳԸ 

10. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 

 

 

 

 

  



1. ԱՄԲԻՈՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀԱՍՏԻՔԱԿԱԶՄԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ՝  փ.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Հովհաննիսյան: 

ՀՀ ԳԱԱ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍՆԵՐ և ԹՂԹԱԿԻՑ ԱՆԴԱՄՆԵՐ. 

№ Ազգանուն, անուն հայրանուն 

1 Բրուտյան  Գեորգ Աբելի 

ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐ. 

№ Ազգանուն, անուն հայրանուն Կոչումը 

1 Բրուտյան  Գեորգ Աբելի 

 Փաստարկման հետազոտությունների եվրոպական կենտ-

րոնի (Բրյուսել, Բելգիա) պատվավոր անդամ 

 Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի հիմնադիր 

պրեզիդենտ 

 Ամերիկյան կենսագրական ինստիտուտի հետազոտական 

ասոցիացիայի ցմահ անդամ և նախագահի տեղակալ 

 Համաշխարհային գրական ակադեմիայի (Մեծ Բրիտանիա) 

ցմահ անդամ 

 Միջազգային կենսագրական կենտրոնի (Մեծ Բրիտանիա) 

խորհրդակցական խորհրդի պատվավոր անդամ: 

2 Խաչատրյան Միհրան Մովսեսի  
Ամերիկյան կենսագրական ինստիտուտի գիտահետազոտական 

խորհրդի պատվավոր անդամ 

3 Ջիջյան Ռոբերտ  Զալիբեկի Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի ակադեմիկոս 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ. 

№ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Ծննդյան թիվ Դրույքաչափ 
Գիտական  

աստիճան, կոչում 

1 Գևորգյան Աշոտ Արամայիսի 1976 1 փ.գ.թ., դոցենտ 

2 Խաչատրյան Միհրան Մովսեսի 1930 1 փ.գ.դ., դոկտոր 

3 Կայծունի Ռոբերտ Արամայիսի 1937 1 փ.գ.թ., դոկտոր 

4 Հարությունյան Մանվել  Հարությունի 1949 1 փ.գ.թ., դոցենտ 

5 Հովհաննիսյան Հասմիկ Հովհաննեսի 1966 1,25 փ.գ.թ., դոցենտ 

6 Մոսինյան Դավիթ Ռոմիկի 1986 1 փ.գ.թ., ասիստենտ 

7 Ջիջյան Ռոբերտ  Զալիբեկի 1937 1,5 փ.գ.դ., դոկտոր 

8 Ստեփանյան Անդրանիկ Արամայիսի 1971 1 փ.գ.թ., դոցենտ 

ՀԱՄԱՏԵՂՈՂՆԵՐ. 

№ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Ծննդյան թիվ Դրույքաչափ 
Գիտական 

աստիճան, կոչում 

1 Բրուտյան Գեորգ Աբելի 1926 0,75 փ.գ.դ., պրոֆ., ակադեմիկոս 

2 Հովհաննիսյան Հովհաննես Օնիկի 1970 0,5 փ.գ.թ., դոցենտ 

3 Մադոյան Հակոբ Սամվելի 1986 0,5 փ.գ.թ., ասիստենտ 

4 Քոչարյան Հրանտ Ժորայի 1956 0,5 փ.գ.թ., ասիստենտ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐ. 



№ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Ծննդյան թիվ Դրույքաչափ Պաշտոն 

1 Կուզանյան Սաթենիկ Արմենի 1991 0,5 թարգմանիչ 

2 Մելիքյան Անի Թորոսի 1989 1 մասնագետ 

 

2. ԱՄԲԻՈՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ.  

 

2.1. Ամբիոնի գիտական ուղղությունները. 

 

2.2. Հրատարակված (ինչպես նաև` հրատարակության ընթացքում գտնվող) գիտական աշխատությունների 

(այդ թվում` գիտական հոդվածներ, մենագրություններ, ժողովածուներ, դասագրքեր, ուսումնական և մե-

թոդական ձեռնարկներ)   

 

Ց Ա Ն Կ 

№ 
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  

ԲՆԱԳԱՎԱՌԸ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹ- 

ՅՈՒՆԸ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈ

ՒՆԸ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ 

ԱՌԱՋԱՏԱՐ 

ՄԱՍՆԱԳԵՏԸ  

(անուն, ազգանուն, 

աստիճան, կոչում) 

ՏՎՅԱԼ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ԱՌԱՋԱՏԱՐ 

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ  ԿՈՂՄԻՑ 

ՂԵԿԱՎԱՐՎՈՂ ԱՄԲԻՈՆԻ 

ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ 

1 

Փիլիսոփայություն և 

տրամաբանություն 

Փոխակերպական տրամա-

բանություն 

Բրուտյան Գեորգ 

(փ.գ.դ., պրոֆեսոր, 

ակադեմիկոս) 

 Ջիջյան Ռոբերտ 

 Քոչարյան Հրանտ 

 Մադոյան Հակոբ 

2 

Փաստարկման և միջմշա-

կութային հաղորդակցման 

ժամանակակից հիմնա-

հարցերը  

Հովհաննիսյան 

Հասմիկ (փ.գ.թ., 

դոցենտ) 

 Գևորգյան Աշոտ 

 Կուզանյան Սաթենիկ  

 Մելիքյան Անի 

3 

Քաղաքացիական հասա-

րակության հաստատութ-

յունները (ինստիտուտնե-

րը) փոխակերպվող հասա-

րակության համատեքս-

տում 

Հովհաննիսյան 

Հովհաննես 

(փ.գ.թ., դոցենտ) 

  Հարությունյան Մանվել 

  Խաչատրյան Միհրան 

 

4 Մետափիլիսոփայություն, 

հերմենևտիկա և դիսկուրս 

Մոսինյան Դավիթ 

(փ.գ.թ.) 

 Ռոբերտ Կայծունի 

 Մադոյան Հակոբ 

 Ստեփանյան Անդրանիկ 

№ 

 

ՀԵՂԻՆԱԿ 

(անուն, 

ազգանուն) 

 

ՀՈԴՎԱԾԻ, ԳՐՔՈՒՅԿԻ, 

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅԱՆ, 

ՏԱՐԵԹՎԻ ՄԱՍԻՆ 

ԾԱՎԱԼ 



1 
Գեորգ 

Բրուտյան 
Տրամաբանության հիմունքներ 

2013 թ., հրատարակման 

փուլում 
320 էջ 

2 
Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Մետափաստարկումը մետափիլիսո-

փայության տեսանկյունից 

 

«Իմաստություն» (գիտաժողովի 

զեկույցների ժողովաժու), № 2 

(ընդունված է հրատարակութ-

յան): 

10 էջ 

3 

 

Ռոբերտ 

Ջիջյան 

 

 

Ոսանողների լեզվազգացողության 

զարգացման խնդիրը արդի պայման-

ներում: Համահեղինակ` Կարինե Ա-

ղաբաբյան 

Մանկավարժության և հո-

գեբանության հիմնախնդիրներ, 

№ 1, 2013: 
12 էջ 

Փոխակերպական տրամաբանութ-

յան և հայտնագործության մեթոդա-

բանության փոխհարաբերության 

հարցի շուրջը 

«Իմաստություն» (գիտաժողովի 

զեկույցների ժողովաժու)  1, 

2013: «Տիգրան Մեծ» հրատ.: 

Երևան, 2013:  

6 էջ 

Աշխարհի անվերջության կանտյան 

պարադոքսի փոխակերպական վեր-

լուծություն 

 

«Իմաստություն» (գիտաժողովի 

զեկույցների ժողովաժու), № 2 

(ընդունված է հրատարակութ-

յան): 

7 էջ 

Գիտական հետազոտությսն տրա-

մաբանություն 

Երաշխավորված է հրատա-

րակության: 
130 էջ 

4 
Ռոբերտ 

Կայծունի 

Метод Сократа в системе личностно 

ориентированного образования 

«Իմաստություն» (գիտաժողովի 

զեկույցների ժողովաժու), № 2 

(ընդունված է հրատարակութ-

յան): 

10 էջ 

Дилемма эмпиризма и рационализма: 

новоевропейская традиция и ее не-

классические трансформации 

Քննարկվել է Ամբիոնի նիստում 

(նիստ թիվ 9, 12.03.2013 թ.) և 

միաձայն երաշխավորվել է 

հրատարակության 

89 էջ 

5 
Անդրանիկ 

Ստեփանյան 

Կրոնական մոդեռնիզմի դրսևորում-

ները փոխակերպվող հասարակութ-

յան մեջ. կրոնի ճգնաժամը՝ որպես 

մշակութային ճգնաժամի արտահայ-

տություն 

«Իմաստություն» (գիտաժողովի 

զեկույցների ժողովաժու), № 2 

(ընդունված է հրատարակութ-

յան): 

10 էջ 

6 
Հակոբ 

Մադոյան 

Ոչ ձևական տրամաբանության հիմ-

նավորումը 
Ավարտված չէ 

մոտ 100-150 

էջ 

Ի.Զասլավսկու հետ համատեղ «Лек-

ции по философским вопросам осно-

ваний математики 

Ավարտված չէ 
մոտ 300-400 

էջ 

7 

 

Հովհաննես 

Հովհաննիսյան 

Հասարակական համակարգի փոխա

կերպման կառուցվածքային և գործա

ռութային առանձնահատկություննե-

րը:  

«Իմաստություն» (գիտաժողովի 

զեկույցների ժողովաժու) № 1, 

2013: “Տիգրան Մեծ” հրատ.: 

Երևան, 2013: 

19-25 էջ 



 

Հայաստանում քաղաքացիական հա-

սարակության հաստատությունների 

զարգացման հիմնախնդիրները. պե-

տական քաղաքականությունը հա-

սարակական կազմակերպություննե-

րի բնագավառում:  

«Հասարակական շարժումը 

Հայաստանում. նոր մարտա-

հրավերներ և հեռանկարներ» 

խորհրդաժողովի նյութերի ժո-

ղովածու: Եր., 2013: Հրատա-

րակման փուլում է 

 



2.3. Մասնակցությունը միջբուհական, ներհամալսարանական, միջազգային և հանրապետական գիտա-

ժողովներին, գիտական սեմինարներին և կլոր սեղաններին. ներկայացրած զեկուցումների, թեզիսների 

թեմաների 

Ց Ա Ն Կ   

№ 
ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ 

(անուն, ազգանուն) 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 

ԹԵՄԱ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-

ՀԱՏՎԱԾ 

1 Հասմիկ Հովհաննիսյան 

Աղետների ռիսկի նվազեցման 

ուսուցումը դպրոցներում և 

նախադպրոցական հաստա-

տություններում. ԱՌՆ հաս-

կացությունների և սկզբունք-

ների ներառումը ՀՊՄՀ ու-

սումնական պլանում: 

 
  Հանրապետա-

կան գիտաժողով 

29-30 հունիս, 2013 

թ., Աղավնաձոր 

«Աղետների ռիսկի նվազեց-

ման ուսուցումը դպրոցներում 

եվ նախադպրոցական հաս-

տատություններում. առն-ի 

հասկացությունների և սկըզ-

բունքների ներառումը ՀՊՄՀ 

ուսումնական պլանում»: 

 

Գիտական կոն-

ֆերանս 

նվիրված 

Աղետների 

ռիսկի նվա-

զեցման միջազ-

գային օրվան 

12 հոկտեմբեր, 

2013, Ծաղկաձոր 

2 
Հովհաննես 

Հովհաննիսյան 

Հաջողակ կուսակցական աշ-

խատանք. Կառավարում և 

հաղորդակցություն: 

 

Հանրապետական 

գիտագործնական 

սեմինար: 

2-3 մարտի, 2013 թ. 

Ծաղկաձոր 

Քաղաքական բանավեճի և 

ճարտասանության հմտութ-

յուններ: 

Գիտագործնական 

հանրապետական 

սեմինար: Ազգային 

ժողովրդավա-

րության ինստի-

տուտ: 

13-ը և 20-ը մարտի, 

2013 թ., Երևան: 

Կանանց մասնակցությունը 

հասարակական և քաղաքա-

կան կյանքին որպես զուգա-

կշռված ժողովրդավարության 

նախադրյալ:  

Եռօրյա սեմինար: 

ԵՄ, ԵԽ, ԵԽ ՔԴԵԴ, 

ՀԿԿԱ: 

15-17 մարտի, 2013 

թ., Ծաղկաձոր: 

Եվրոխորհրդի Քաղաքական 

դասընթացների երևանյան 

դպրոց: Դասախոսություն՝ 

«Արդյունավետ հաղորդակ-

ցում և ճարտասանություն»:  

Հանրապետական  
Ծաղկաձոր, 2013թ.: 

 

ԵՄ Արևելյան գործընկերութ-

յան Քաղաքացիական հասա-

րակության ֆորումի հայաս-

տանյան պլատֆորմի համա-

գիտաժողով 2013 թ., Երևան: 



 

2.4. Ատենախոսությունների թեմաների հաստատում 

Ամբիոնն կազմակերպում է թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների թեմանների հաս-

տատման նպատակով դիմումների քննարկում գիտական խորհրդի հաստատմանը միջնորդություն 

ժողով: 

Ապագան առաջնորդողները. 

երիտասարդները քաղաքա-

կանության մեջ այսօր և վաղը:  

Եռօրյա 

հանրապետական 

սեմինար  

21-23-ը հունիսի, 

2013թ., Ծաղկաձոր: 

Մասնակցային ժողովրդավա-

րությունը որպես քաղաքացի-

ական հասարակության կա-

յացման գործոն:  

Հանրապետական 

համաժողով 

(կազմա-

կերպիչներ՝ ԵԱՀԿ 

երևանյան գրասեն-

յակ, ՀԿԿԱ, Նիդեռ-

լանդների թագավ. 

Դեսպանատուն) 

26 հունիսի, 2013 թ., 

Երևան: 

Ապագան առաջնորդողները. 

երիտասարդները քաղաքա-

կանության մեջ այսօր և վաղը:  

Եռօրյա 

հանրապետական 

սեմինար  

 

21-23 հունիսի, 

2013թ., Ծաղկաձոր: 

"Применение международных 

правовых актов по защите прав 

национальных меньшинств 

Республики Армения".  

Международная 

конференция  

9 июля, 2013 г., 

Ереван. 

Բանավեճի տեխնոլոգիաները դասախոսություն-

թրեյնինգ 
20.11.2013 թ. 

3 Հակոբ Մադոյան  

Վալտեր Բենյամինի թարգմա-

նության հայեցակարգը նրա` 

լեզվի վերաբերյալ հայացքնե-

րի լույսի ներքո Տեսական սեմինար 

18 ապրիլի, 2013 թ. 

 

Հին հունական փիլիսոփայու-

թյան խնդիրների տրամաբա-

նական վերակառուցումը) 

25.11.2013 թ. 

4 Դավիթ Մոսինյան 

Պատմության ծնունդը. նա-

խապատմություն և պատմու-

թյուն 
Տեսական սեմինար 30.09.2013 թ. 

5 Ռոբերտ Ջիջյան 

«Ուսանողների ինքնուրույն 

մտածողության զարգացման 

ուղիները» թեմայով զեկու-

ցումը 

Սեմինար-

քննարկում 
18.11.2013  



իրականացնոլու համար: Հաշվետու ժամանակաշրջանում հաստատվել են ատենախոսությունների հետևյալ 

թեմանները. 

 Դոկտորական ատենախոսություններ.  

1. Փաստարկման երևանյան դպրոց (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն)` Խաչատուր 

Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի փիլիսոփայության և 

տրամաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու 

Հասմիկ Հովհաննիսյան:  

2. Հումանիզմը արդի դարաշրջանի հիմնախնդիրների համատեքստում` «Հյուսիսային» համալսարանի 

պրոռեկտոր, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Գրիգոր Ասատրյան:  

3. Բիոէթիկայի հիմնահարցերի սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը` Երևանի պետական բժշկա-

կան համալսարանի փիլիսոփայության ամբիոնի դոցենտ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնա-

ծու Սուսաննա Դավթյան:  

4. Գեղագիտական կատեգորիաների փիլիսոփայական-աշխարհայացքային էությունը և սոցիալական 

գործառույթները` Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի արվեստի տեսության և պատմության 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ռոմանոս Սահակյան:  

Թեկնածուական ատենախոսություններ.  

1. Փոխաբերությունը փիլիսոփայական գիտելիքի համակարգում` Երևանի պետական համալսարանի 

տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի հայցորդ Գոռ Գրիգորյան, գիտական ղե-

կավար` ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյան:  

2. Չարլզ Պիրսի նշանաբանական հայեցակարգը սոցիալական գիտությունների բնագավառում. 

իմացաբանական և մեթոդաբանական վերլուծություն` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական 

պետական մանկավարժական համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի 

հայցորդ Մարիամ Մաթևոսյան, գիտական ղեկավար` Փիլիսոփայության և տրամաբանության 

ամբիոնի պրոֆեսոր, փ.գ.դ. Ռոբերտ Ջիջյան:  

 

2.5. Ատենախոսությունների քննարկում (նախապաշտպանություն) 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Ամբիոնը քննարկել է հետևյալ ատենախոսությունները. 

1. Փաստարկման երևանյան դպրոց (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն)` Խաչատուր 

Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի փիլիսոփայության և 

տրամաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնա-

ծու Հասմիկ Հովհաննիսյան:  

2. Հումանիզմը արդի դարաշրջանի հիմնախնդիրների համատեքստում` «Հյուսիսային» համալսարանի 

պրոռեկտոր, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Գրիգոր Ասատրյան:  

3. Բիոէթիկայի հիմնահարցերի սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը` Երևանիշ պետական 

բժշկական համալսարանի փիլիսոփայության ամբիոնի դոցենտ, փիլիսոփայական գիտությունների 

թեկնածու Սուսաննա Դավթյան:  

4. Գեղագիտական կատեգորիաների փիլիսոփայական-աշխարհայացքային էությունը և սոցիալական 

գործառույթները` Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի արվեստի տեսության և պատմության 

ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ռոմանոս Սահակյան:  

Թեկնածուական ատենախոսություններ.  

1.  Փոխաբերությունը փիլիսոփայական գիտելիքի համակարգում` Երևանի պետական համալսարանի 

տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի հայցորդ Գոռ Գրիգորյան, գիտական ղե-

կավար` ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյան:  

  

2.6. Հայցորդների ձևակերպում և ատեստավորում 



  Ամբիոնը ձևակերպել է և ունի մեկ հայցորդ. Չարլզ Պիրսի նշանաբանական հայեցակարգը սո-

ցիալական գիտությունների բնագավառում. իմացաբանական և մեթոդաբանական վերլուծություն` Խա-

չատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի փիլիսոփայության 

և տրամաբանության ամբիոնի հայցորդ Մարիամ Մաթևոսյան, գիտական ղեկավար` Փիլիսոփայության 

և տրամաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, փ.գ.դ. Ռոբերտ Ջիջյան:  

 

  



3. ԱՄԲԻՈՆԻ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Դասընթացներն իրականացվում են Համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում՝ ըստ գործող մասնագի-

տացումների: Առարկայական Ծրագրերը, Նկարագրերը, դասախոսությունների հանգուցային հասկացութ-

յունների, հիմնական դրույթների փաթեթները,միջանկյալ գրավոր աշխատանքների, թեստերի բանկը կազմ-

վել են Ամբիոնի դասախոսների կողմից, հաստատվել են Ամբիոնի նիստերում և տեղադրված են Ամբիոնի 

կայքում:  

Դասավանդվող առարկաներն են՝ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ.  

1. Փոխակերպական և հայտնագործության տրամաբանությունների 

միասնական համակարգը,  

2. Գիտական աշխատանքի տեխնոլոգիա, 

3. Փաստարկում և ճարտասանություն, 

4. Տրամաբանություն, 

5. Փիլիսոփայություն,  

6. Կրոնի տեսություն և պատմություն, 

7. Արևմտաեվրոպական փիլիսոփայության պատմություն, 

8. Լեզվի փիլիսոփայություն, 

9. Մշակույթի փիլիսոփայութուն: 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ . 

1. Տրամաբանության ընդհանուր տեսություն, 

2. Փաստարկում և ճարտասանություն, 

3. Գիտական հետազոտության տրամաբանություն, 

4. Պատմության փիլիսոփայություն, 

5. Տրամաբանություն և լեզվաբանություն, 

6. Մետափիլիսոփայություն, 

7. Գիտական հետազոտության առանձնահատկությունները, 

8. Կրթության փիլիսոոփայության ժամանակակից ուղղությունների համադրումներ, 

9. Տրամաբանության առանձնահատկությունները սոցիոլոգիական հետազոտություններում: 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ  ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ (ԸՆՏՐՈՎԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ). 

 

1. Էքզիստենցիալիզմը հայ գրականության մեջ 

2. Թարգմանության տեսության փիլիսոփայական հարցեր 

3. Մաթեմատիկայի փիլիսոփայական հարցեր 

4. Փաստարկման ընդհանուր տեսություն 

5. Գիտական աշխատանքի տեխնոլոգիա 

6. Փիլիսոփայական հերմենևտիկա: 

 

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ. 

 

1. Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, 

2. Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն, 

http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/bakalavr/1.poxak.%20&%20hajtnag.%20tramab.1.pdf
http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/bakalavr/1.poxak.%20&%20hajtnag.%20tramab.1.pdf
http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/bakalavr/2.git.%20ashxatanqi%20texnologia11.pdf
http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/bakalavr/3.pastarkum%20&%20hretorutjun1.pdf
http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/bakalavr/4.tramabanutjan%20yndhanur%20tesutjun1.pdf
http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/bakalavr/7.arevmtaevropakan%20pil.patm.11.pdf
http://armspu.am/upload/file/Lezvi%20pilisopajutjun1.pdf
http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/bakalavr/9.mshakuyti%20pilisopayutyun1.pdf
http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/magistratura/1.tramabanutjan%20yndhanur%20tesutjun1.pdf
http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/magistratura/2.pastarkum%20&%20hretorutjun1.pdf
http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/magistratura/3.git.%20hetazot.%20tramab.1.pdf
http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/magistratura/4.Patm.%20pilisop.%20Davit%202011-121.pdf
http://armspu.am/upload/file/Tramaban_%20&%20lezvaban.pdf
http://armspu.am/upload/file/Metaphilosophy.pdf
http://armspu.am/upload/file/pil%20tes%20ev%20patm_.pdf
http://armspu.am/upload/file/for%20web%20sayt%20nor%20Pilisopayutyun/aspirant/2.Gitutjan%20metodabanutjun%20verj.pdf


3. Գիտական էթիկա, 

4.  Գիտական հետազոտությունների մեթոդիկա և գործիքակազմ: 

 Նոր դասընթացների մասին  

 Ծրագրերը նոր ձևաչափով կազմելու մասին 

 Նոր հարցաշարերի մասին 

 Ասպիրանտուրայում բնագետների համար և հասարակագետների հարցաշարերի տար-

բերակում 

 Փիլիսոփայություն դասընթացի միասնական ծրագրի, միասնական հարցաշարերի և թես-

տերի տարբերակների մշակում և դրանց գործնական իրականացում    

 Խառնող ծրագրով ստեղծվող տարբերակների մասին 

 Հեռավար ուսուցման նախապատրաստումը 

4. ԱՄԲԻՈՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

2011 թ. Ամբիոնի ստեղծած ռազմավարությունը 2013 թ. նոյեմբերին վերանայվել և լրացվել է նոր դիտար-

կումների տեսանկյունից: Այն է` 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇԵՐ 

ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

 

ՆՊԱՏԱԿ 1.  

Կարևորելով բարձրագույն կրթության դերը գլոբալացման գործընթացում, բարեփոխումների ընթացքը 

ՀՀ կրթական համակարգում և հաշվի առնելով շուկայի ազատականացումն ու կրթական ոլորտի մրցակ-

ցային միջավայրը, հետամուտ լինել միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող և մրցունակ 

կրթության որակի ապահովման կառույցի ստեղծմանը: 

 

ՆՊԱՏԱԿ 2. 

Նպաստել համալսարանի հզորացմանը, աջակցել դրա որդեգրած կրթական համակարգի փոփոխութ-

յուններին և զարգացման գործընթացին բոլոր հարթություններում: 

 

ՆՊԱՏԱԿ 3. 

Նպաստել Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բարեփո-

խումների և զարգացումների գործընթացին՝ ստեղծե լով միջազգայնորեն մրցունակ և դինամիկ համա-

կարգ: 

 

ՆՊԱՏԱԿ 4.  

  Մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում ամբիոնի կողմից դասավանդվող հիմնական առարկանե-

րը (տրամաբանությունը, փիլիսոփայությունը) մշակել և իրականացնել այնպիսի մոտեցմամբ, որ դրանք ծա-

ռայեն որպես մեթոդաբանական հիմք Համալսարանում իրականցվող մասնագիտական առարկանների յուրաց-

ման և դրանց ոլորտում հետագայում հետազոտություններ կատարելու գործում: 

 

N 

 

Խնդիրներ 

 

Խնդիրների 

լուծմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

 

Ակնկալվող արդյունքները 

 

Պատասխանատու 

/ներ/ 

 

Վերջն

աժամ-

կետ 



4.1 Տրամաբանություն 

դասընթացը ծառա-

յի որպես մեթոդա-

բանական հիմք Հա-

մալսարանում իրա-

կանցվող մասնագի-

տական առարկան-

ների յուրացման և 

դրանց ոլորտում հե-

տագայում հետա-

զոտություններ կա-

տարելու գործում: 

Մշակել և իրակա-

նացնել նոր մոտե-

ցումներ նշված 

դասընթացի շրջա-

նակներում: 

Տրամաբանություն դասըն-

թացը պետք է դառնա Հետա-

զոտության մեթոդաբանութ-

յուն ընդհանուր դասընթացի 

կառուցվածքային տար: 

 Հ.Հովհաննիսյան 

 Ռ.Ջիջյան 

 Հ.Քոչարյան 

2013 

թ. 

4.2 Փիլիսոփայություն 

դասընթացը ծառա-

յի որպես մեթոդա-

բանական հիմք Հա-

մալսարանում իրա-

կանցվող մասնագի-

տական առարկան-

ների յուրացման և 

դրանց ոլորտում հե-

տագայում հետազո-

տություններ կա-

տարելու գործում: 

Մշակել և իրակա-

նացնել նոր մոտե-

ցումներ նշված 

դասընթացի շրջա-

նակներում: 

Փիլիսոփայություն դասըն-

թացը պետք է դառնա Հետա-

զոտության մեթոդաբանութ-

յուն ընդհանուր դասընթացի 

կառուցվածքային տար: 

 Ռ.Կայծունի 

 Հ.Օ.Հովհաննիսյան 

 Մ.Խաչատրյան 

 Դ.Մոսինյան 

 Ա.Գևորգյան 

2015 

թ. 

 

ՆՊԱՏԱԿ 5. 

Նպաստել Խ.Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարանի` որպես 

գիտահետազոտական համալսարանի կայացմանը: 

 

N  

Խնդիրներ 

 

Խնդիրների 

լուծմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

 

Ակնկալվող արդյունքները 

 

Պատասխանատու 

/ներ/ 

 

 

Վերջնաժ

ամկետ 

5 Կազմակերպել ամ-

բիոնում հայցորդնե-

րի և ասպիրանտնե-

րի գիտահետազո-

տական գործունե-

ություն: 

 Գիտական աշ-

խատանքների 

թեմաների հաս-

տատում, 

 Նախապաշտպա

նությունների և 

պաշպանությու-

նների կազմա-

կերպում, 

 Բաց դասախո-

սությունների, 

սեմինարների, 

թրեյնինգների 

Հետազոտությունների շա-

րունակական իրականաց-

ման ապահովում, լավագույն 

ուսանողների և շրջանա-

վարտների ընդգրկում ամբի-

ոնի աշխատանքներում: 

Ամբիոնի վարիչ Շարուն

ակական 



կազմակերպում: 

 

ՆՊԱՏԱԿ 6. 

Բարելավել Համալսարանի կրթական որակը` հաշվի առնելով ուսանողների պահանջների 

բավարարվածությունը լսարանային և արտալսարանային գործունեությունից: 

 

N Խնդիրներ Խնդիրների 

լուծմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

Ակնկալվող արդյունքները Պատասխանատու 

/ներ/ 

 

Վերջնաժ

ամկետ 

6 Կրթական որակի 

բարելավում: 

Արդիական դասըն-

թացների մշակում: 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

• Բնագիտության փիլիսո-

փայություն 

• Պատկերավոր փիլիսո-

փայություն 

• XVIII-XX դարերի փիլիսո-

փայական այլընտրանք-

ներ 

• Իրավունքի փիլիսոփա-

յություն 

• Հայ փիլիսոփայության 

պատմություն 

• Ճշմարտության հիմնա-

հարցը ժամանակակից 

հայեցակարգերում  

• Կրթության փիլիսոփայու-

թյուն 

• Գրականությունը  և փիլի-

սոփայությունը 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

• Գիտական հետազոտութ-

յան տրամաբանություն 

• Իմացաբանություն 

• Փոխակերպական տրա-

մաբանություն 

• Գիտական աշխատանքի  

տեխնոլոգիա 

ՀԵՐՄԵՆԵՎՏԻԿԱ 

• Փիլիսոփայական հերմե-

նևտիկա 

• Հերմենեվտիկա ն որպես 

սոցիալական գիտություն-

ների մեթոդաբանություն 

• Հերմենեվտիկա (պատմա-

կան տեքստի փիլիսոփա-

Ամբիոնի 

անձնակազմ 

2012-

2015 թթ. 



յական մեկնագիտություն)  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

• Բարոյագիտություն  

• Բիոէթիկա 

• Իրավաբանական էթիկա 

ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

• Լեզվամշակութաբանութ-

յուն 

• Միջմշակութային հաղոր-

դակցման տեսության փի-

լիսոփայական տեսանկ-

յունները: 

Եվրոպական կրթա-

կան չափորոշիչնե-

րին համապատաս-

խանող ուսումնա-

կան ծրագրի և մե-

թոդնեի մշակում: 

• Ընդհանրական, եվրոպա-

կան կրթական չափորո-

շիչներին համապատաս-

խանող ուսումնական 

ծրագրերի ներմուծում, 

• Դասավանդման նոր մե-

թոդների ներմուծում: 

Ամբիոնի 

անձնակազմ 

2013-

2014 թթ.  

  Մագիստրատուրայ

ում գիտահետազո-

տական բաղադրիչի 

ամրապնդման վրա 

շեշտադրություն 

Մագիստրատուրայում բար-

ձըր որակով գիտահետա-

զոտական աշխատանքների 

իրականացում  

• Հ.Հովհաննիսյան 

• Ռ.Ջիջյան 

2012 թ-

ից 

շարունա

կական 

 

 

 

ՆՊԱՏԱԿ 7. 

Ապահովել ամբիոնի մասնագիտացումների գծով մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում: 

 

N  

Խնդիրներ 

 

Խնդիրների 

լուծմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

 

Ակնկալվող արդյունքները 

 

Պատասխանատու 

/ներ/ 

 

 

Վերջնաժ

ամ-կետ 

7.1 Ամբիոնի մասնագի-

տացումների գծով 

մասնագետների 

պատրաստում: 

Հայցորդների և աս-

պիրանտների աշ-

խատանքների ղե-

կավարում, աջակ-

ցության ցուցաբե-

րում նրանց մասնա-

գիտական կայաց-

մանը: 

Բարձր որակավորում և 

մասնագիտական անհրա-

ժեշտ գիտելիքներ և հմտութ-

յուններ ունեցող մասնագետ-

ներ:  

Ամբիոնի վարիչ 2012 թ-ից 

շարունա

կական 

7.2 Ամբիոնի մասնա-

գետների վերա-

պատրաստում: 

Ամբիոնի մասնա-

գետների վերա-

պատրաստմանն 

Մշտապես վերապատրաստ-

ված մասնագետներ: 

Ամբիոնի վարիչ 2013 թ-ից 

շարունա

կական 



ուղղված միջոցա-

ռումների (Սեմի-

նարներ, դասախո-

սություններ, թրեյ-

նինգներ և այլն) 

կազմակերպում և 

մասնակցություն: 

 

ՆՊԱՏԱԿ 8. 

Ստեղծել համագործակցություն Հայաստանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ, բարելավել 

միջհամալսարանական համագործակցությունը: 

 

N  

Խնդիրներ 

 

Խնդիրների 

լուծմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

 

Ակնկալվող արդյունքները 

 

Պատասխանատու 

/ներ/ 

 

 

Վերջնաժ

ամ-կետ 

8 Միջհամալսարանակ 

մակարդակի և Հա-

յաստանի կառուց-

վածքային ստորա-

բաժանումների հետ 

համագործակցութ-

յան հաստատում: 

Գիտաժողեվների, 

սեմինարների, բաց 

դասախոսություննե

րի, թրեյնինգների 

կազմակերպում և 

մասնակցություն: 

• Փորձի փոխանակում, 

• Բարձրագույն կրթության 

ոլորտում համագործակ-

ցության ցանցայնացում, 

• Միասնական փիլիսոփա-

յական դաշտի ստեղծում: 

• Հ.Հովհաննիսյան 

• Հովհ.Հովհաննիս-

յան 

• Հ.Մադոյան 

• Ա.Գևորգյան 

• Դ.Մոսինյան 

 

2012 թ-

ից 

շարուն

ակա-

կան 

 

ՆՊԱՏԱԿ 9. 

Ներմուծել հեռավար ուսուցում: 

 

N  

Խնդիրներ 

 

Խնդիրների 

լուծմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

 

Ակնկալվող արդյունքները 

 

Պատասխանատու 

/ներ/ 

 

 

Վերջնաժ

ամ-կետ 

9 Հեռավար ուսուց-

ման ծրագրի նա-

խագծում և կիրա-

ռում: 

• Հեռավար ուսուց-

ման համար ան-

հրաժեշտ 

ծրագրային միջո-

ցների ստացման 

համար Համալսա-

րանի կողմից 

օժանդակության 

ձեռքբերում, 

• Մասնաագետների 

վերապատրաս-

տում, 

• Ուսանողների հա-

մար թրեյնինգների 

կազմակերպում: 

Կրթական պրոցեսում հեռա-

վար ուսուցման ներմուծում:  

• Հ.Հովհաննիսյան  

• Դ.Մոսինյան 

• Ա.Գևորգյան 

2015  

 



5. ԱՄԲԻՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. 

Ստեղծվել է Ամբիոնի կանոնադրությունը: Այն է՝ 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.1.  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (այսուհետ՝ Համալսարան) 

Փիլիսոփայության և տրամաբանության համահամալսարանական ամբիոնը (այսուհետ՝ Ամբիոն) իր 

գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, <<Կրթության մասին>>, <<Բար-

ձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին>> ՀՀ օրենքներով,   Համալսարանի 

կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Համալսարանի կառավարման մարմինների իրավասության 

շրջանակներում ընդունված իրավական ակտերով և համապատասխան այլ  իրավական  ակտերով: 

1.2. Սույն կանոնադրությունը կարգավորում է Ամբիոնի կողմից  իրականացվող համապատասխան կրթա-

կան, ուսումնադաստիարակչական և գիտահետազոտական գործունեությունը: 

1.3. Ամբիոնը Համալսարանի առանձին կրթա-գիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում է: Ամբիոնը կազ-

մակերպում է կրթական, մեթոդական, դաստիարակչական աշխատանքներ ուսանողների հետ, իրա-

կանացնում է գիտա-հետազոտական աշխատանքներ, ինչպես նաև ապահովում է մանկավարժական 

կադրերի պատրաստումը:  

1.4. Ամբիոնը ապահովում է փիլիսոփայության և տրամաբանության ուղղությամբ համապատասխան առար-

կաների դասավանդումը, ապահովում է սովորողների կուրսային և այլ աշխատանքների և պրակտիկայի 

ղեկավարումը, ինչպես նաև գիտելիքների ստուգման կազմակերպումը և անցկացումը: 

1.5. Ամբիոնի գործունեության նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում են Համալսարանի ռեկտորը և 

պրոռեկտորները՝ իրենց իրավասության շրջանակներում: 

1.6. Ամբիոնի կանոնադրությունը ընդունվում, փոփովում կամ լրացվում է  Համալսարանի գիտական խորհրդի 

որոշմամբ: 

1.7. Ամբիոնն ունի իր անվանումը, իր անվանմամբ կնիք, պաշտոնաթուղթ/բլանկ/, ինչպես նաև կարող է ունե-

նալ դրոշմակնիք, խորհրդանիշ:  

2. Ամբիոնի հիմնական խնդիրները և գործառույթները 

 

2.1. Ամբիոնի հիմնական խնդիրներն են՝ 

2.1.2. կազմակերպել և իրականացնել կրթական, գիտական և դաստիարակչական   աշխատանքներ. 

2.2.3. անցկացնել ամբիոնի գործունեության ուղղվածությանը համապատասխան գիտական հետազոտու-

թյուններ. 

2.2.4. բարձրացնել ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական աշխատանքների 

որակը.  

2.2.5. ապահովել ամբիոնում իրականացվող գիտահետազոտական, ուսումնադաստիարակչական և ին-

նովացիոն  գործընթացների միասնականությունը. 

2.2.6. ընդլայնել միջազգային համագործակցությունը ամբիոնի գիտահետազոտական գերակա ուղղութ-

յունների համապատասխան. 

2.2.7. ընդլայնել և կրթական գործընթացի մասնակիցների համար հասանելի դարձնել գիտամասնագի-

տակական տեղեկատվության աղբյուրները և տեխնիկական միջոցները. 

2.2. ամբիոնում ստեղծել գիտական տեղեկատվական և ուսումնամեթոդական նյութերի դասընթացների 

էլեկտրոնային բազա դասախոսների, ասպիրանտների, հայցորդների և ուսանողների համար. 

2.3. մասնակցել համալսարանում իրականացվող համատեղ գիտական ծրագրերին. 

2.4. համացանցի, գիտական ամսագրերի միջոցով հասարակությանը ծանոթացնել ամբիոնի գիտական  

ձեռքբերումներին. 

2.5. նպաստել Համալսարանի հզորացմանը, աջակցել դրա որդեգրած կրթական համակարգի 

փոփոխություններին և զարգացման գործընթացին բոլոր հարթություններում. 

- 



2.6. ապահովել որակյալ կրթություն՝ հաշվի առնելով ուսանողների պահանջների բավարարվածությունը 

լսարանային և արտալսարանային գործունեությունից. 

2.7. մշակել եվրոպական կրթական չափորոշիչներին համապատասխանող ուսումնական ծրագրեր և մե-

թոդներ: 

2.2. Ամբիոնի հիմնական գործառույթներն են՝ 

2.2.1. անցկացնել բոլոր տեսակի ուսումնական պարապունքները, ղեկավարել սովորողների պրակտի-

կան, կուրսային, ավարտական  աշխատանքները. 

2.2.2. մշակել ուսումնական պլաններ՝ փիլիսոփայություն, տրամաբանություն ուղղվածությունների 

զարգացման նպատակով. 

2.2.3. սահմանված կարգով տրամադրել ամբիոնի կարծիք. 

2.2.4. համագործակցել Համալսարանի գիտական գրադարանի հետ՝ ուսանողներին անհրաժեշտ 

գրականության ապահովման նպատակով. 

2.2.5. պատրաստել փիլիսոփայության, տրամաբանության ուղղվածության դասագրքեր, մեթոդական 

ձեռնարկներ, ուղեցույցներ և գիտաուսումնական այլ անհրաժեշտ նյութեր, ինչպես նաև տրա-

մադրել այլ ամբիոնների աջակցությամբ կազմված դասագրքերի, ուղեցույցների և գիտաուսումնա-

կան այլ անհրաժեշտ նյութերի վերաբերյալ կարծիք. 

2.2.6. իրականացնել թեկնածուական մինիմումի որակավորման քննություններ (բնագետների և հարակա-

գետների համար տարբերակված հարցաշարերով)՝ Փիլիսոփայության տեսությունից և պատմու-

թյունից. 

2.2.7. հաստատել ատենախոսությունների թեմաներ. 

2.2.8. ապահովել ուսումնական գործընթացի անցկացումը նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով. 

2.2.9. պլանավորել և իրականացնել անհրաժեշտ միջոցառումներ ամբիոնի առջև դրված խնդիրների 

իրականացման համար. 

2.2.10. ապահովել ուսումնական գործընթացի անցկացումը նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով.  

2.2.11.ապահովել ամբիոնի դասախոսների և ուսանողների մասնակցությունը ամբիոնի մասնագիտական 

ուղղվածությանը վերաբերող միջոցառումներին. 

2.2.12. իրականացնել փոխադարձ դասաշնորհանդեսների ներկայացումներ և դրանց քննարկումներ. 

2.2.13. իրականացնել ծրագրային աշխատանքներ պրոֆեսորադասախոսական  կազմի գիտական ներու-

ժի, մասնագիտական հետաքրքրությունների, գիտատեսական և գիտագործնական կոմպետեն-

տությունների զարգացման, կրթական  ծառայությունների կազմակերպման որակի և ընդհանուր 

դաստիարակչական  աշխատանքների   կառավարման կատարելագործման և զարգացման 

ուղղությամբ. 

2.2.14. ուսումնասիրել և տարածել ամբիոնի դասախոսների առաջավոր մասնագիտական փորձը. 

2.2.15. ամբիոնի  գիտահետազոտական աշխատանքների  շրջանակը ընդլայնելու  նպատակով իրակա-

նացնել գիտահետազոտական համատեղ կոնֆերանսների,  միջազգային գիտաժողովների, գիտա-

գործնական սեմինարների կազմակերպում.  

2.2.16. պատրաստել հայցորդության ինստիտուտի և ասպիրանտական կրթության միջոցով երիտասարդ 

գիտնական-մասնագետներ, զարգացնել նրանց գիտական ներուժը, պատրաստել գիտական թեզեր 

համապատասխան գիտամասնագիտական  թվանիշով. 

2.2.17. կազմակերպել ատենախոսությունների նախապաշտպանություններ. 

2.2.18.պլանավորել և իրականացնել անհրաժեշտ միջոցառումներ ամբիոնի առջև դրված խնդիրների 

իրականացման համար. 

2.2.19. ձեռնարկել միջոցառումներ հեռավար ուսուցում կազմակերպելու ուղղությամբ. 

2.2.20. կատարելագործել Ամբիոնի բլոգը. 

2.2.21. կազմակերպել Ամբիոնում հայցորդների և ասպիրանտների գիտահետազոտական գործունեու-

թյուն՝ ապահովելով հետազոտությունների շարունակական կրթություն, լավագույն ուսանողներին 

և շրջանավարտներին ընդգրկելով Ամբիոնի աշխատանքներում. 



2.2.22.զարգացնել մասնագիտական կապերը և գիտահետազոտական աշխատանքները Կրթության ազ-

գային ինստիտուտի և Որակի ապահովման կենտրոնի հետ: 

2.3.  Ամբիոնի գործունեություններն են՝ 

2.3.1.   ոչ թե հարմարվողականորեն, այլ ստեղծագործաբար ընդունել նորամուծությունները.  

2.3.2.   նոր տեսանկյունից մոտենալ ուսուցանվող առարկաների դասավանդմանը` օգտագործելով 

դասական և նորագույն գիտական հոսանքների փորձը. 

2.3.3.   նպաստել Համալսարանի բարեփոխումների և զարգացումների գործընթացին՝ ստեղծելով 

միջազգայնորեն մրցունակ և դինամիկ համակարգ ու ծրագրեր. 

2.3.4. նպաստել ՀՀ կրթական համակարգի բարեփոխումների և զարգացումների 

գործընթացին, բարձրագույն կրթության քաղաքականության մշակմանը, 

ռազմավարական պլանավորմանը և կառավարմանը. 

2.3.5. ինտեգրվել ՀՀ համալսարանների տրամաբանության, փիլիսոփայության 

ամբիոնների ցանցին, ստեղծել համագործակցություն Հայաստանի կառուցվածքային ստորաբա-

ժանումների հետ` նպաստելով բարձրագույն կրթության ոլորտում համագործակցության ցան-

ցայնացմանը, միասնական փիլիսոփայական դաշտ ստեղծելուն: 

3. Ամբիոնի կառուցվածքը և կառավարումը 

3.1. Ամբիոնը  ղեկավարում է ամբիոնի վարիչը: Ամբիոնի վարիչի պաշտոնը ընտրովի է և նա ընտրվում է Հա-

մալսարանի գիտական խորհրդի կողմից սահմանված կարգով:  Ամբիոնի գիտամանկավարժական կազմը 

բաղկացած է պրոֆեսորներից, դոցենտներից, ասիստենտներից, դասախոսներից: Ամբիոնի կազմի մեջ 

մտնում են նաև ասպիրանտները և ուսումնաօժանդակ կազմը: Համալսարանի ամբիոններում պրոֆե-

սորադասախոսական անձնակազմի աշխատողների աշխատանքի ընդունումը, նրանց և համալսարանի 

միջև աշխատանքային հարաբերություններն իրականացվում են ըստ աշխատանքային պայմանագրի: 

Աշխատանքային պայմանագրի կնքմանը նախորդում է բաց մրցութային ընտրությունը: 

3.2. Ամբիոնի գործունեության համար պատասխանատու է ամբիոնի վարիչը: Ամբիոնի վարիչը 

կազմակերպում և ղեկավարում է ամբիոնի կրթական, գիտական և այլ աշխատանքները, ներկայացնում 

նրա կոլեկտիվը համալսարանի, ֆակուլտետի և համալսարանական այլ ստորաբաժանումների, ինչպես 

նաև ոչ համալսարանական կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում: 

3.3. Ամբիոնի վարիչը՝ 

3.3.1. մշակում է ամբիոնի ռազմավարությունը, ամբիոնի զարգացման ուղղությունները և խնդիրները. 

3.3.2. կազմակերպում է ուսումնական գործընթաց՝ սահմանված ուսումնական պլանին  համապատաս-

խան. 

3.3.3. վերահսկում է պրոֆեսորադասխոսական անձնակազմի կողմից ուսումնական դասընթացի, գիտե-

լիքների ստուգման, լաբորատոր աշխատանքների, ինքնուրույն աշխատանքների անցկացման կար-

գը և մեթոդները. 

3.3.4. վերահսկում է համապատասխան գիտելիքների ստուգման հարցաշարերի կազմման և հաստատ-

ման աշխատանքները. 

3.5.5. ներդնում է ուսումնական գործընթացում նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը և իրականացնում է հա-

մապատասխան վերահսկողություն. 

3.5.6. իր իրավասության սահմաններում ստորագրում է համապատասխան փաստաթղթեր. 

3.5.7. ապահովում է պրոֆեսորադասախոսական և այլ աշխատողների մասնագիտական որակի բարձրա-

ցումը, փոխադարձ դասալսումների կազմակերպում և քննարկում, մասնագիտական ամսագրերի 

նյութերի քննարկում, բաց դասախոսություններ սկայպ-սեմինարների տեսքով, գիտաժողովների 

արդյունքների քննարկումը. 

3.5.8. ղեկավարում է գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման գործընթացը. 

3.5.9. մշակում և վերահսկում է գիտական հետազոտություններ՝ համապատասխան  սահմանված գիտա-

կան ուղղությունների. 



3.5.10. նախագծում է ամբիոնի գիտական գերակա ուղղությունները ըստ Ամբինում իրականացվող 

կրթական ծրագրերի, պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական հետաքրքրությունների. 

3.5.11. ստեղծում է համապատասխան մասնագիտություններին բնորոշ ուսում-նական և ուսումնամեթո-

դական գրականություն, հրատարակում է ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, ժողովածուներ և գիտական 

մենագրություններ. 

3.5.12. եզրակացություններ է տալիս ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի թափուր պաշտոնների 

տեղակալման, պաշտոններում առաջխաղացման, հատուկ տարակարգեր զբաղեցնելու և թեկնածու-

ների հետ աշխատանքային պայմանագրերի կնքման վերաբերյալ. 

3.5.13. առաջարկություններ է ներկայացնում նոր ուսումնական մասնագիտությունների, մասնագիտա-

ցումների և դասընթացների կազմակերպման վերաբերյալ. 

3.5.14. կազմակերպում է պետական քննությունների և ավարտական աշխատանքների (թեզերի) խորհր-

դատվությունը, սահմանված կարգով մասնակցում այդ քննությունների անցկացմանը և 

ավարտական աշխատանքների թեզերի պաշտպանությանը. ՄԵՆՔ ՉՈՒՆԵՆՔ ՆՄԱՆ ԲԱՆ 

3.5.15.  քննարկում և հաստատմանն է ներկայացնում ամբիոնի աշխատանքների տարեկան պլանի նա-

խագիծը: 

3.6.  Ամբիոնը, ելնելով կատարվող մանկավարժական, գիտական, ուսումնաօժանդակ աշխատանքների ծավա-

լից ու ձևերից, ըստ սահմանված չափանիշների, մշակում է իր աշխատողների ուսումնական բեռնվածու-

թյունը և ներկայացնում համալսարանի ռեկտորի հաստատմանը: 

3.7. Ամբիոնը իր կառուցվածքում կարող է ունենալ այլ ստորաբաժանումներ (լաբորատորիա, կաբինետ և 

այլն): Նշված ստորաբաժանումները ստեղծվում են Համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ՝ ռեկ-

տորի հրամանով: 

3.7. Ամբիոնի հաստիքացուցակը հաստատվում և փոփոխվում է Համալսարանի ռեկտորի հրամանով: 

3.8. Ամբիոնի կրթական և գիտական հիմնական հարցերը քննարկվում են ամբիոնի նիստերում: Ամբիոնը 

ուսումնական տարվա ըթնացքում պարբերաբար հրավիրում է նիստեր: Ամբիոնի նիստերում քվեարկ-

վող հարցերի վերաբերյալ ձայնի իրավունք ունեն միայն պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայա-

ցուցիչները: Ամբիոնի ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատողները նիստերին մասնակցում են խորհրդակ-

ցական ձայնի իրավունքով: Ամբիոնի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե դրան մասնակցում է ան-

դամների կեսից ավելին: Ամբիոնի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների 

պարզ մեծամասնությամբ: Ամբիոնի նիստերը արձանագրվում են, որոնք ստորագրում է ամբիոնի վարի-

չը և քարտուղարը: 

4. Ամբիոնի համագործակցությունը 

4.1. Ամբիոնն իր գործունեության ընթացքում համագործակցում ` 

 4.1.1. համապատասխան ստորաբաժանումների հետ համատեղ միջոցառումների (կոնֆերանսների, ժողով-

ների, խորհրդակցությունների կամ այլ ձևաչափերով իրականացվող այլ միջոցառումների) կամ ու-

սումնական գործընթացի կազմակերպման, այդ թվում՝ նաև դասացուցակների համապատասխանեց-

ման նպատակով. 

 4.1.2. ամբիոնը ներկայացնում է համապատասխան ստորաբաժանումներին ամբիոնի գործունեության հաշ-

վետվություն և ծրագրեր յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա կտրվածքով, ծառայողական և ու-

սումնական գործընթացի կազմակերպման հարցերով գրություններ (ամփոփիչ ատեստավորման 

քննական հանձնաժողովների նախագաների թեկնածուների մասին, աշխատողներին խրախուսելու, 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու և այլն). 

4.1.3. այլ Բուհերի համապատասխան ամբիոնների հետ՝ համատեղ ծրագերի իրականացման և այլ նպատակ-

ներով` Համալսարանի կանոնադրության, կառավարման մարմինների կողմից ընդունված որոշումների, 

սույն կանոնադրության և այլ իրավական ակտերի հիման վրա. 

 4.1.4. պետական մարմիների և կազմակերպությունների հետ: 

5. Պատասխանատվություն 



5.1. Ամբիոնի առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների որակի և ժամանակին իրականացման պատասխա-

նատվությունը կրում է ամբիոնի վարիչը: 

5.2. Ամբիոնի աշխատողների իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են աշխատանքային 

պայմանագրով (պաշտոնի անձնագրով), Համալսարանի կանոնադրությամբ, սույն կանոնադրությամն, 

ներքին կարգապահական կանոններով և այլ իրավական ակտերով:  

6.   ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆԸ 

6.1. Գիտակցելով իր դերն ու առաքելությունը կրթության կազմակերպման, կայացման և զարգացման գործում, 

Ամբիոնի դասախոսը կրում է պատասխանատվություն Ամբիոնի նպատակների և խնդիրների իրակա-

նացման համար և համապատասխանում է Համալսարանի սահմանած պահանջներին: Աշխատանքի 

ընդունման հիմքերն են՝ մասնագիտական որակավորումները, ունակությունները, հմտությունները, հրա-

տարակած աշխատությունները, աշխատանքային փորձը: 

6.2.  Դասախոսը պատասխանատու է ուսումնակրթական գործընթացի բնականոն իրականացման, այն է` 

ուսանողի մասնագիտական կրթության, գործնական իրազեկությունների, աշխարհայացքի կայացման և 

ընդհանուր զարգացվածության ապահովման համար:  

6.3.  Դասախոսը պարտավոր է մշտապես կատարելագործել իր տեսական գիտելիքները և գործնական 

հմտությունները, ծավալել գիտահետազոտական գործունեություն և ընդլայնել ուսումնամեթոդական 

իրազեկությունների պաշարը: 

6.4.  Դասախոսն արդար և անկողմնակալ է, կարգապահ` իր աշխատանքային հա- րաբերություններում և 

ծառայողական պարտականությունների կատարման գործում: Նա պատասխանատու է իր արարքների 

համար, բարձր է պահում Համալսարանի պատիվն ու արժանապատվությունը:  

6.5.  Դասախոսը պարտավոր է դրսևորել կիրթ, բարոյական նորմերին համապատասխանող վարքագիծ, 

լայնախոհ մտածողություն և առողջ ապրելակերպ: 

6.6.   Դասախոսն անձնական օրինակով ցույց է տալիս ուսանողներին աշխատանքային և ուսումնական 

կարգապահության կանոնները պահպանելու անհրաժեշտությունը, աշխատակիցների հանդեպ 

ցուցաբերում է հարգալից վերաբերմունք, պահանջկոտ է սեփական անձի, իր խոսքի ու գործի 

նկատմամբ, ընդունում է իր սխալները և բարեխղճորեն ուղղում է դրանք: 

6.7.  Դասախոսն իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում բացառում է ակադեմիական 

անազնվության բոլոր դրսևորումները և ջանում է կանխարգելել դրանք Հա մալսարանի միջավայրում: 

Դասախոսը  պարտավոր է անաչար լինել ուսանողների ակադեմիական առաջադիմության ստուգման և 

գնահատման հարցերում` բացառելով ցանկացած տեսակի կողմնակի միջամտություն, կանխարգելելով 

կոռուպցիոն բոլոր հնարավոր վտանգները: 

 

6. ԱՄԲԻՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ   

Ամբիոնը ստեղծել է իր պատմությունը, որը տեղադրված է Ամբիոնի կայքում և բլոգում: Այն պարբե-

րաբար հարստացվում և լրացվում է նոր տվյալներով:  Այսպես, 2013 թ. օգոստոսի 30-ին ՀՊՄՀ գիտական 

խորհրդի նիստում ընտրվել և հաստատվել է Ամբիոնի կազմը` ըստ հայտարարված մրցույթի մասնակից-

ների: Արդյունքում ձևավորվել է Ամբիոնի նոր հաստիքակազմ, որի հետ կապված փոփոխությունները 

ամրագրվել են Ամբիոնի պատմության մեջ: 

 

7. ԱՄԲԻՈՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ    

Ամբիոնը համագործակցում է աշխարհի մի շարք կարևոր համալսարանների հետ: Այդ համագոր-

ծակցությունը բազմաբնույթ է: Հաշվետու ժամանակահատված համար հիշատակման է արժանի մասնա-

վորապես համագործակցությունը Մինսկի, Սանկտ Պետերբուրգի, Սոֆիայի պետական համալսարան-

ների հետ ատենախոսությունների գրախոսման հարցում:ն Այսպես, Հասմիկ Հովհաննիսյանի Թ.00.01` Տե-

սական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն թվանիշով փիլիսոփայա-

կան գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ներկայացված Փաստարկման երևանյան 



դպրոցը (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն) դոկտորական ատենախոսության համար 

գրախոսականներ են ներկայացրել փ.գ.դ., պրոֆեսոր Բելոռուսական պետական տնտեսագիտական հա-

մալսարանի սոցիալ-հումանիտար ինստիտուտի տնօրեն Յադվիգա Յասկևիչը, փ.գ.դ., Բելոռուսական պե-

տական համալսարանի փիլիսոփայական գիտությունների և գաղափարախոսկան աշխատանքի ամբիո-

նի պրոֆեսոր Վլադիմիր Բերկովը, փ.գ.դ., Սբ. Կլիմենտ Օխրիդենացու անվան Սոֆիայի համալսարանի 

փիլիսոփայության ֆակուլտետի պրոֆեսոր, Հռետորության բուլղարական ասոցիացիայի նախագահ 

Դոնկա Ալեքսանդրովան, փ.գ.դ., պրոֆեսոր Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի սոցիոլո-

գիայի ամբիոնի վարիչ Քաջիկ Օհանյանը: 

   

 

  



7. ԱՄԲԻՈՆԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ՊԼԱՆ.  

 

7.1.  2012-2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ, ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ 

 

ՆԻՍՏԻ  

ԹԻՎ 
ՕՐԱԿԱՐԳ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

 ԹԻՎ, ԱՄՍԱՏԻՎ  

 

1. Ամբիոնի բլոգի ներկայացում: 

Բլոգի «Էլեկտրոնային գրակա-

նություն» և «Դասախոսություն-

ներ» էջերի համար նյութերի 

պատրաստման հարցը: 

2. Ամբիոնի հայցորդ Մարիամ 

Մաթևոսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի 

հաստատման հարցը: 

3. Վանաձորի Հովհ.Թումանյանի 

անվան պետական մանկավար-

ժական ինստիտուտի կողմից 

կազմակերպվող Անցումային 

հասարակություն. Հիմնախըն-

դիրներ, բարեփոխումներ թե-

մայով հանրապետական գի-

տաժողովին (26 ապրիլի, 2013 

թ.) մասնակցության հարցը: 

Մանրամասներին ծանոթանալ 

Փիլիսոփայության և տրամա-

բանության ամբիոնի բլոգի Հայ-

տարարություններ էջում: 

4. Վանաձորի Հովհ.Թումանյանի 

անվան պետական մանկավար-

ժական ինստիտուտի կողմից 

կազմակերպվող Համաշխար-

հային տնտեսական ճըգնաժա-

մերը և դրանց կանխման հնա-

րավոր ուղիները խորագրով 

հանրապետական գիտաժողո-

վին (10 մայիսի, 2013 թ.) մաս-

նակցության հարցը: Մանրա-

մասներին ծանոթանալ Փիլիսո-

փայության և տրամաբանու-

թյան ամբիոնի բլոգի Հայտարա-

րություններ էջում: 

5.  Ընթացիկ հարցեր`  

5.1. Դասացուցակի ճշգրտումը: 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան  

 

 

Արձանագրություն թիվ 1, 

20.02.2013 թ. 

. 
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1.  Ընթացիկ ստուգումների իրա-

կանացման ձևաչափի քննարկ-

ման և հաստատման հարցը: 

2.  Ռոբերտ Կայծունու Дилемма 

эмпиризма и рационализма: но-

воевропейская традиция и ее не-

классические трансформации 

գրքի քըննարկման և հրատա-

րակության երաշխավորելու 

հարցը: 

3.  ՀՀ ԳԱԱ Հայագիտությունը և 

արդի ժամանակաշրջանի մար-

տահրավերները թեմայով հա-

մաժողովին մասնակցության 

հարցը: 

4.  Ընթացիկ հարցեր`  

4.1. Հերթապահության գրաֆի-

կի նախապատրաստումը: 

4.2. Երկրորդ կիսամյակի ըն-

թացիկ գրավոր ստուգում-

ների թեստերի քըննարկ-

ման և հաստատման հար-

ցը: 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն թիվ 1, 

12.03.2013 թ.  
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1.  Ռոբերտ Ջիջյանի առաջարկած 

«Ուսուցման ռեֆորմի» հարցը: 

2.  Ընթացիկ ստուգումների իրա-

կանացման ձևաչափի հարցը: 

3.  Բացակայող առարկայական 

ծրագրերի հարցը.  

3.1. մագիստրատուրայի ընտրո-

վի դասընթացների ծրագրե-

րը. 

3.2. հեռակա ուսուցման ծրա-

գրերը:  

4.  Նոր դասընթացների ներմուծ-

ման հարցը (Բնագիտության 

փիլիսոփայություն` բակալավ-

րիատում ՄՖԻ-2, ԿՔԱ-3 ֆա-

կուլտետներում և Դավիթ Ան-

հաղթի փիլիսոփայությունը որ-

պես փիլիսոփայության նե-

րածություն` բակալավրիա-

տում): 

5. Գոռ Գրիգորյանի Փոխաբերու-

թյան տեսությունների քննական 

վերլուծության պատմության մեջ 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն թիվ 1, 

15.05.2012 թ. 



թեմայով հոդվածի քննարկման և 

հրատարակության երաշխավո-

րելու հարցը: 

6. Ընթացիկ հարցեր`  

6.1. Երկրորդ կիսամյակի ըն-

թացիկ գրավոր ստուգում-

ների թեստերի քըննարկ-

ման և հաստատման հարցը: 

6.2. Ամբիոնի բլոգի «Էլեկտրո-

նային գրականություն» և 

«Դասախոսություններ» էջե-

րի համար նյութերի պատ-

րաստման և տրամադրման 

ընթացքը:  
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1. Յու.Եվտուշոկի (Ուկրաինա) 

«Ինչպես կասեցնել քաղաքա-

կրթության մայրամուտը» մե-

նագրության վերաբերյալ գրա-

խոսություն ներկայացնելու 

հարցը:               

2. Մագիստրատուրայում Ամբիո-

նի կողմից դասավանդվող ա-

ռարկաների կիսամյակային 

փոփոխության հարցը: 

3. Բակալավրիատում դասավան-

դվող առարկաների առարկա-

յական ծրագրերի` նոր ձևա-

չափին համապատասխանեց-

նելու հարցը: 

 

 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

 

 

 

Արձանագրություն  

թիվ 1, 

22.04.2013 թ. 

 

 



7.2.  2013-2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ, ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ 

 

ՆԻՍՏԻ  

ԹԻՎ 
ՕՐԱԿԱՐԳ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ, 

ԱՄՍԱԹԻՎ  

1 

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախո-

սական անձնակազմի թափուր 

տեղերի համար հայտարարված 

մրցույթի մասնակիցների գործերի 

քննարկման և դրանք գիտխորհր-

դին ներկայացնելու հարցը:  

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն թիվ 1, 

26.08.2013  

2 

1. Ամբիոնի 2013-2014 ուսումնական 

տարվա առաջին կիսամյակի աշ-

խատանքային պլանի շուրջ առա-

ջարկների քըննարկում:  

2. Ամբիոնի պրոֆեսորադասախո-

սական անձնակազմի ուսումնա-

կան աշխատանքների 2013-2014 

ուսումնական տարվա ծավալի 

ներկայացում: 

3. Ամբիոնի դասախոսների 2013-

2014 ուսումնական տարվա ու-

սումնական ծանրաբեռնվածութ-

յունների (դասաբաշխումների) 

ներկայացում: 

4. Փիլիսոփայություն դասընթացի 

առկա և հեռակա ուսուցման հա-

մար միասնական առարկայական 

նկարագրի մշակման ու կազմման 

նախապատրաստում: 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն թիվ 1, 

06.09.2013 թ. 

 

3 

Փիլիսոփայություն դասընթացի 

միասնական ծրագիր ստեղծելու 

հարցը: 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն թիվ 1, 

19.09.2013 թ. 

4 

Երկրորդ միջանկյալ ստուգում-

ների անցկացման, հարցաշարերի 

և թեստերի քըննարկման և հաս-

տատման հարցը: 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն թիվ 1, 

24.10.2013 թ. 

5 

1. Խաչատուր Աբովյանի անվան 

հայկական պետական մանկա-

վարժական համալսարանի փի-

լիսոփայության և տրամաբանու-

թյան ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյանի Թ.00.01` Տեսա-

կան փիլիսոփայություն, տրա-

մաբանություն, գիտության փի-

լիսոփայություն թվանիշով փի-

լիսոփայական գիտությունների 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն թիվ 1, 

18.11.2014  

 



դոկտորի գիտական աստիճանի 

հայցման ներկայացված Փաս-

տարկման երևանյան դպրոցը 

(մեթոդաբանական և իմացաբա-

նական վերլուծություն) դոկտո-

րական ատենախոսության քըն-

նարկումը:  

2. Ընթացիկ հարցեր. 

  Խաչատուր Աբովյանի ան-

վան ՀՊՄՀ ռեկտորի 05.11.2013-ի 

թիվ 2-1032 հրամանի ներկայաց-

ման հարցը:  

6 

1. Փ.գ.թ., Հումանիզմի պրոբլեմների 

ակադեմիայի նախագահ, Հյուսի-

սային համալսարանի պրոռեկ-

տոր Գրիգոր Ասատրյանի Թ.00.-

01` Տեսական փիլիսոփայություն, 

տրամաբանություն, գիտության 

փիլիսոփայություն թվանիշով փի-

լիսոփայական գիտությունների 

դոկտորի գիտական աստիճանի 

հայցման ներկայացված Հումա-

նիզմը արդի դարաշրջանի հիմ-

նախնդիրների համատեքստում 

դոկտորական ատենախոսության 

քննարկումը (նախապաշտպա-

նություն): 

2. Ռ.Ջիջյանի Ուսանողների ինք-

նուրույն մտածողության զարգաց-

ման ուղիները առաջարկի քըն-

նարկման հարցը: 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն թիվ 1, 

11.11.2013 թ. 

 

 

  



8. ԱՄԲԻՈՆԻ ԲԼՈԳԸ.  

Ամբիոնը ունի իր բլոգը` http://chairoflogicphiloscult.wordpress.com/, որն ունի տեսական և 

գործնական նշանակություն, միտված է ապահովելու ուսումնամեթոդական և գիտակազմակերպչա-

կան գործունեության ժամանակակից, հագեցված և թափանցիկ մակարդակ: Այն ներառում է Մեր մա-

սին, Ամբիոնի գործունեությունը, Դասախոսություններ, Գիտաժողովներ, Փիլիսոփայության համաշ-

խարհային օրը, Բաց դասախոսություններ, Տեսական սեմինարներ և գործնական պարապմունքներ, 

Գրականություն (էլեկտրոնային), 

Հայտարարություններ, Հարցաշարեր, Միջազգային կապեր, Նորություններ և իրադարձություններ, 

Մեր հոբելյարները էջերն` իրենց ենթաէջերով, որոնք պարբերաբար թարմացվում և կատարելագործ-

վում են:  

 

9. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ.  

Ամբիոնը ծրագրում է դնել հեռավար ուսուցման հիմքերը: Այդ նպատակով moodle ծրագրում 

բացվել է Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի http://lsaran.com/ կայքէջը, որը նախատես-

վում է գործառնել 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում: 

http://chairoflogicphiloscult.wordpress.com/
http://lsaran.com/

