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ԱՄԲԻՈՆԻ ՈւՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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1. ԱՄԲԻՈՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀԱՍՏԻՔԱԿԱԶՄԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

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

ՀՀ ԳԱԱ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍՆԵՐ ԵՎ ԹՂԹԱԿԻՑ ԱՆԴԱՄՆԵՐ. 

№ Ազգանուն, անուն հայրանուն 

1 Բրուտյան  Գեորգ Աբելի 

ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐ. 

№ Ազգանուն, անուն հայրանուն Կոչումը 

1 Բրուտյան  Գեորգ Աբելի 

 Փաստարկման հետազոտությունների եվրոպական 

կենտրոնի (Բրյուսել, Բելգիա) պատվավոր անդամ 

 Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի հիմնա-

դիր պրեզիդենտ 

 Ամերիկյան կենսագրական ինստիտուտի հետազոտա-

կան ասոցիացիայի ցմահ անդամ և նախագահի տե-

ղակալ 

 Համաշխարհային գրական ակադեմիայի (Մեծ Բրի-

տանիա) ցմահ անդամ 

 Միջազգային կենսագրական կենտրոնի (Մեծ Բրիտա-

նիա) խորհրդակցական խորհրդի պատվավոր անդամ: 

2 Խաչատրյան Միհրան Մովսեսի  
Ամերիկյան կենսագրական ինստիտուտի գիտահետազո-

տական խորհրդի պատվավոր անդամ 

3 Ջիջյան Ռոբերտ  Զալիբեկի Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի իսկական անդամ 

4 
Հովհաննիսյան Հասմիկ 

Հովհաննեսի 
Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի իսկական անդամ 

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 0,25 փ.գ.դ., պրոֆեսոր 

3 Հարությունյան Մանվել  

Հարությունի 

1949 1 փ.գ.թ., դոցենտ 

4 Հովհաննիսյան Հասմիկ 

Հովհաննեսի 

1966 1,25 փ.գ.դ., դոցենտ 

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

6 Ջիջյան Ռոբերտ  Զալիբեկի 1937 1,5 փ.գ.դ., պրոֆեսոր 

7 Ստեփանյան Անդրանիկ 

Արամայիսի 
1971 1 փ.գ.թ., դոցենտ 
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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 Ղազարյան Հովհաննես Գարուշի 1957 0,5 փ.գ.թ., դոցենտ 

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 1 մասնագետ 

  

2. ԱՄԲԻՈՆԻ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

2.1. Ամբիոնի կողմից իրականացվող դասընթացներն են՝ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ.  

1. Գիտական աշխատանքի տեխնոլոգիա, 

2. Փաստարկում և ճարտասանություն, 

3. Տրամաբանություն, 

4. Փիլիսոփայություն,  

5. Կրոնի տեսություն և պատմություն, 

6. Արևմտաեվրոպական փիլիսոփայության պատմություն, 

7. Լեզվի փիլիսոփայություն, 

8. Մշակույթի փիլիսոփայութուն: 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ . 

1. Տրամաբանության ընդհանուր տեսություն, 

2. Փաստարկում և ճարտասանություն, 

3. Լեզվի փիլիսոփայություն 

4. Գիտական հետազոտության տրամաբանություն, 

5. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերը, 

6. Պատմության փիլիսոփայություն, 

7. Հերմենևտիկա: 

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ  ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ (ԸՆՏՐՈՎԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ). 

 

1. Գիտական հեղափոխությունները ճշգրիտ գիտություններում, 

2. Թարգմանության տեսության փիլիսոփայական հարցեր, 

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/4.Patm.%20pilisop.%20Davit%202011-121.pdf
http://armspu.am/upload/file/Tramaban_%20&%20lezvaban.pdf
http://armspu.am/upload/file/Metaphilosophy.pdf
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3. XVIII-XX դարերի փիլիսոփայական այլընտրանքները, 

4. Փաստարկման տեսություն, 

5. Գիտական աշխատանքի տեխնոլոգիա: 

 

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ. 

 

1. Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, 

2. Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն, 

3. Գիտական էթիկա, 

4. Գիտական հետազոտությունների մեթոդիկա և գործիքակազմ: 

 

Ամբիոնում դասավանդվող առարկաները կազմակերպվում են Համալսարանի բոլոր ֆակուլ-

տետներում՝ ըստ գործող մասնագիտացումների: Առարկայական Ծրագրերը, Նկարագրերը, դա-

սախոսությունների հիմնական դրույթների և հանգուցային հասկացությունների փաթեթները, վերա-

մշակված թեստերի բանկը, ընթացիկ միջանկյալ ստուգումների հարցաշարերի վերանայված տարբե-

րակները քննարկվել և հաստատվել են Ամբիոնի նիստում (թիվ 2, 14.10.2014 թ.) և տեղադրված են Ամ-

բիոնի կայքում և բլոգում:  

 

2.2. 2014 թվականին Ամբիոնում կրթության բարելավման ուղղությամբ կատարվել են մասնավո-

րապես հետևյալ բարեփոխումները. 

• Մշակվել են «Փիլիսոփայություն» դասընթացի միասնական ծրագիր, միասնական հարցա-

շարեր և թեստեր: Թեստային հարցերի հիման վրա հատուկ խառնող ծրագրով կազմվել են 

թեստերի 120 տարբերակներ` յուրաքանչյուրը 20-ական հարց-առաջադրանքով, այն նկա-

տառումով, որ միևնույն լսարանում թեստերը չկրկնվեն: Թեստերը համապատասխանեց-

ված են ինչպես 20, այնպես էլ՝ 100-բալանոց գնահատման համակարգերին. առաջին դեպ-

քում յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար տրվում է մեկական, իսկ երկրորդ դեպքում՝ 

հինգական միավորներ: 

• 2014-2015 ուսումնական տարում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առաջին կուր-

սերում դասավանդվող առարկաների առարկայական նկարագրերը (Մշակութային մար-

դաբանություն (բակալավրիատ, 1-ին կիսամյակ), Արևմտաեվրոպական փիլիսոփայութ-

յան պատմություն (մագիստրատուրա, 2-րդ կիսամյակ), Փաստարկում և ճարտասանութ-

յուն (մագիստրատուրա, 2-րդ կիսամյակ), Թարգմանության տեսության փիլիսոփայական 

հարցեր (մագիստրատուրա, 2-րդ կիսամյակ), Գիտական աշխատանքի տեխնոլոգիա (մա-

գիստրատուրա, 2-րդ կիսամյակ), Գիտական հեղափոխությունները ճշգրիտ գիտություն-

ներում (մագիստրատուրա, 2-րդ կիսամյակ)) վերանայել և համապատասխանեցվել են 

ուսանողների գիտելիքի ստուգման և գնահատման նոր՝ 100 բալանոց համակարգի պա-

հանջներին և ձևաչափին, սահմանվել են ինչպես գնահատման նոր բաղադրիչները, այն-

պես էլ՝ գնահատման սանդղակում դրանց հատկացվող կշիռը՝ հաշվի առնելով յուրա-

քանչյուր կոնկրետ դասընթացի առանձնահատկություններն ու խնդիրները: 

• Մագիստրատուրայում և հեռակա բակալավրիատում Ամբիոնի կողմից դասավանդվող 

բոլոր առարկաներն իրականացվում եմ հեռավար ուսուցմամբ՝ Moodle ծրագրով (տե՛ս 

կետ 3): Ամբիոնի հեռավար ուսուցման կայքէջի հասցեն է՝ lsaran.com:  

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
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• Որպես ինքնուրույն աշխատանքի խթանման մեխանիզմներ կիրառվում են մեդիա, վիդեո, 

ֆոտո միջոցների, PDF նյութերի և պատկերավոր վերլուծության ներմուծումը հեռավար 

ուսուցման կայքէջերում՝ որպես ինքնուրույն մտածողությունը և հետազոտական աշխա-

տանքը խթանող եղանակ և ըստ էության իրականացման միջոց: 

• Հաշվի առնելով այն հանգանմանքը, որ մագիստրոսական կրթական համակարգի որակը, 

ի թիվս այլ գործոնների, մեծապես պայմանավորված է գիտության հետ կապի սերտութ-

յամբ, Ամբիոնն իր կարևոր ռազմավարական խնդիրներից է համարում դասախոսների և 

ուսանողների ակտիվ, համագործակցված ընդգրկվածությունը գիտության ոլորտ: Այդ 

նպատակով ստեղծվել է հետազոտության ռազմավարական հայեցակարգի նախագիծ 

(տե՛ս կետ 5), որի կիրառման արդյունավետությունը առավել բարձր մակարդակով հնա-

րավոր կլինի ապահովել հեռավար ուսուցման ծրագրի սահմաններում:  

•     Առարկայական նկարագրերում ընդգծվել է հետազոտական տարրը, որն արտահայտող 

բաղադրիչին գնահատման համակարգում տրվել է 30 %, մշակվել են հետազոտական աշ-

խատանքի գործառույթները և իրականացման մեխանիզմները, ներկայացվել և թվարկվել 

են հետազոտական աշխատանքին ուղղված քայլերը (օրինակ, թե ինչպես գրել ռեֆերատ, 

էսսե և այլն), որպես՝ հետազոտական աշխատանքի ծրագիր կոնկրետ դասընթացի կոնկ-

րետ պրոբլեմի համար: 

 

2.3. Մշակվել են առաջարկներ «Մագիստրոսական կրթության բարելավման հեռանկարները»   

հարցի շուրջ, մասնավորապես առաջարկվել է. 

ա)  պաշտոնապես արձանագրել, որ մագիստրոսական ավարտական թեզը պետք է 

պարունակի գոնե նվազագույն աստիճանի գիտական նորույթ, այն է՝ ավարտա-

կան թեզի թեմայի շուրջ հիմնական տեսակենտների դասակարգում և վերլուծա-

կան գնահատական.  

բ)    մշակել մագիստրոսական ավարտատական թեզի ձևի և բովանդակության ստան-

դարտ:  

• Վերանայվել են «Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն» առարկայից թեկնածու-

ական մինիմումի որակավորման քննությունների բնագետների և հասարակագետների 

համար տարբերակված հարցաշարերը, որոնք 2014-2015 ուսումնական տարում նախկին 

75-ական հարցերի փոխարեն ներառում են 60-ական հարցեր:  
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2.4. Ամբիոնի նիստերի պլանը 

 

Ամբիոնի նիստերն իրականացվում են պլանային կարգով՝ յուրաքանչյուր ամիսը մեկ ան-

գամ: Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպվում են արտահերթ նիստեր:  

2013-2014 ուսումնական տարի, երկրորդ կիսամյակ. 

 

ՆԻՍՏԻ  

ԹԻՎ 
ՕՐԱԿԱՐԳ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

 ԹԻՎ, ԱՄՍԱՏԻՎ  
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1. Փիլիսոփայություն դասընթացի հե-

ռակա ուսուցման առաջին և երկրորդ 

միջանկյալ ստուգումների հարցա-

շարերի վերակազմման հարցը:  

2. Փիլիսոփայություն դասընթացի ա-

ռարկայական նկարագրի վերանայ-

ման հարցը: 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան  

 

Արձանագրություն  

թիվ 1, 

30.01.2014 թ.  
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1. Փիլիսոփայություն դասընթացի 

առարկայական նկարագրի շուրջ 

ծավալվող աշխատանքների և 

քննարկումների ամփոփում: 

2. Առաջին քննաշրջանի լուծարումնե-

րի արդյունքների ամփոփում: 

3. Հայկական բանակից զորացրված 

ուսանողների ստուգման ձևերի 

անցկացման կարգի վերանայման 

հարցը: 

4. Ծանոթություն հրատարակչական 

գործունեության նկատմամբ առա-

ջադրված նոր պահանջներին (ՀՊՄՀ 

գիտական խորհրդի ընդունած որոշ-

ման նախագծի ներկայացում): 

5. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պե-

տական լեզվաբանական համալսա-

րանում 2014 թ. ապրիլի 14-15-ին 

կազմակերպվելիք երիտասարդ գիտ-

նականների հանրապետական գի-

տաժողովին (թեմա` «Միջմշակութա-

յին երկխոսություն. Ժամանակակից 

լեզվաքաղաքականությունը և քաղա-

քականության լեզուն») մասնակցութ-

յան հարցը: 

6. Արհմիության կանոնակարգի 

քննարկում:  

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն  

թիվ 1, 

3.03.2014 թ.  
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1. Երկրորդ միջանկյալ ստուգման հար-

ցաշարերի նախապատրաստման, 

քննարկման և վերամշակման հարցը:  

2. «Փիլիսոփայություն» և «Տրամաբա-

նություն» դասընթացների միջանկյալ 

ստուգումների և քննությունների վե-

րանայված հարցաշարերի հիման 

վրա համակարգչային համապա-

տասխան ծրագրով միասնական 

թեստերի բանկի ստեղծում, ինչի 

արդյունքում կգործի «որքան ուսա-

նող՝ նույնքան տարբերակ» բանա-

ձևը:  

3. Հեռակա ուսուցման կազմակերպչա-

կան թերությունների մասին:  

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն  

թիվ 1, 

10.04.2014 թ.  
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1. Հասմիկ Հովհաննիսյանի ելույթ-հաշ-

վետվությունը Սկզբնական կրթութ-

յան և Կրթության, հոգեբանության և 

սոցիոլոգիայի ֆակուլտետների մա-

գիստրատուրայում և Սոցիալական 

աշխատանք մասնագիտությամբ բա-

կալավրիատի հեռակա բաժնում 

իրականացված «Հեռավար ուսուց-

ման» արդյունքների մասին: 

2. Քննաշրջանի արդյունքների վերլու-

ծության և դրանց ամփոփման մա-

սին:  

3. Լուծարումների կազմակերպման, 

դրանց հարցաշարերի քննարկման և 

վերանայման հարցը:  

 

 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

 

 

 

Արձանագրություն  

թիվ 1, 

05.06.2014 թ.  
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1. Ամբիոնի աշխատանքային ծավալի 

ներկայացումը: 

2. Ուսումնական աշխատանքների ծա-

վալների և դասաբաշխման հաշվար-

կի նոր չափորոշիչները (հաստատ-

ված ՀՊՄՀ ռեկտորի կողմից 

24.06.2014 թ.)  

3. ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի 24.06.2014 

թ. նիստի որոշումը՝ «Խաչատուր 

Աբովյանի անվան հայկական պե-

տական մանկավարժական համալ-

սարանում ուսանողների գիտելիք-

ների ստուգման և գնահատման» նոր 

կարգը 2014-2015 ուսումնական 

տարվա սեպտեմբերի 1-ից ՀՊՄՀ 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն 

թիվ 1, 

04.07.2014 թ. 
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ֆակուլտետների առաջին կուրսե-

րում ներդնելու, առարկայական 

նկարագրերը նոր կարգի դրույթնե-

րին համապատասխանացնելու մա-

սին:  

4. Շնորհակալական հրաժեշտի ցերե-

կույթ Ամբիոնի դոցենտ պրոֆեսոր 

Ռոբերտ Կայծունու հետ:  

 

2014-2015 ուսումնական տարի, առաջին կիսամյակ. 

 

ՆԻՍՏԻ  

ԹԻՎ 
ՕՐԱԿԱՐԳ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ԹԻՎ, ԱՄՍԱԹԻՎ  

1 

1. Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսա-

կան անձնակազմի ուսումնական 

աշխատանքների 2013-2014 ուսում-

նական տարվա ծավալի և դասա-

բաշխման ներկայացում:  

2. 2013 թվականին Ամբիոնի դասա-

խոսների հրատարակած հոդված-

ների, գիտաժողովների նյութերի և 

մենագրությունների մասին տեղե-

կատվություն ներկայացնելու մասին 

Համալսարանի ուսումնագիտական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 

Ս.Գևորգյանի հանձնարարականի 

մասին (գրությունը կցվում է):  

3. Հայաստանի պետական տնտեսագի-

տական համալսարանի 2014 թ. Հոկ-

տեմբերի 29-31 անցկացվելիք «Զար-

գացման ժամանակակից մարտա-

հրավերներ» խորագրով ՀՊՏՀ 24-րդ 

գիտաժողովին մասնակցության 

հարցը (գիտաժողովին ներկայացվող 

հոդվածների պահանջները կցվում 

են):  

4. Ոսկան Երևանցու 400-ամյակին, 

Հ.Սահյանի 100-ամյակին, Հ.Շիրազի 

100-ամյակին, Թորոս Թորոմանյանի 

150-ամյակին նվիրված հոբելյանա-

կան միջոցառումների շուրջ առա-

ջարկներ ու դիտողություններ ներ-

կայացնելու Համալսարանի գիտա-

հետազոտական կենտրոնի ղեկա-

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն  

թիվ 1, 

01.09.2014 թ. 
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վար Կ.Վարդանյանի գրության շուրջ 

(հոբելյանական միջոցառումների 

ծրագիրը կցվում է):  

5. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգ-

յան հոգևոր ճեմարանի հիմնադրման 

140-ամյակին նվիրված նոյեմբերի 

21-22 անցկացվելիք «Եկեղեցի և 

կրթություն. Կոչում. դպրություն և 

առաքելություն» խորագրով գիտա-

ժողովի շուրջ:   

6.  Սեպտեմբերի 9-ին համալսարանի 

ռեկտորատի նիստում դիտարկվելիք 

«Մագիստրոսական կրթության բա-

րելավման հեռանկարները» հարցի 

շուրջ առաջարկներ ներկայացնելու 

մասին:  

7. Ամբիոնի պրոֆեսոր Ռ.Ջիջյանի «Ինք-

նուրույն մտածողության կանոննե-

րը» ուսումնամեթոդական ձեռնարկի 

հրատարակության երաշխավորելու 

հարցը:  

8. Համահեղինակներ Ռ.Ջիջյանի և 

Մ.Գևորգյանի «Բացահայտը և ոչ բա-

ցահայտը քվանտային մեխանիկայի 

փիլիսոփայական հիմնահարցերի 

ոլորտում» խորագրով հոդվածի 

հրատարակության երաշխավորման 

հարցը:  

9. «Իմաստություն» գիտական հանդեսի 

2(3), 2014 համարում հրատարակելու 

նպատակով հոդվածների հավաքա-

գրման հարցը:  
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2 

1. 2014-2015 ուսումնական տարվա 

առաջին կիսամյակում Ամբիոնի 

կողմից դասավանդվող բոլոր առար-

կաների առաջին և երկրորդ միջանկ-

յալ ստուգումների և քննական 

հարցաշարերի վերանայված տար-

բերակների քննարկում և հաստա-

տում:  

2. Փիլիսոփայություն դասընթացի 

առաջին և երկրորդ գրավոր ստու-

գումների վերամշակված թեստերի 

քննարկում և հաստատում:  

3. 2014-2015 ուսումնական տարվա 

առաջին կուրսում դասավանդվող 

առարկաների առարկայական նկա-

րագրերի` ուսանողների գիտելիքի 

ստուգման և գնահատման նոր հա-

մակարգին համապատասխանեց-

ված տարբերակների քննարկում և 

հաստատում:  

4. 2014 թվականին Ամբիոնի դասա-

խոսների հրատարակած հոդված-

ների, գիտաժողովների նյութերի և 

մենագրությունների մասին տեղե-

կատվություն ներկայացնելու մասին 

Համալսարանի գիտահետազոտա-

կան կենտրոնի ղեկավար Կամո 

Վարդանյանի գրության շուրջ:  

5. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայ-

կական պետական մանկավարժա-

կան համալսարանի Մետափիլիսո-

փայության, փոխակերպական տրա-

մաբանության և փաստարկման մի-

ջազգային գիտահետազոտական 

ինստիտուտի և Ամբիոնի համատեղ 

կազմակերպած բաց դասախոսութ-

յան (14 հոկտեմբերի, 2014 թ.) մասին:  

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն  

թիվ 1, 

01.10.2014թ. 

3 

1. Համալսարանի և դրա կառուցված-

քային ստորաբաժանումների, նե-

րառյալ` ֆակուլտետների, ամբիոն-

ների և գիտակրթական այլ կառույց-

ների հետագա միջազգայնացման 

գործընթացների և միջազգային հա-

մագործակցության արդյունավետու-

թյան բարձրացման խնդիրների 

շուրջ: 

2. Առաջին միջանկյալ ստուգման արդ-

յունքների քննարկում և ամփոփում: 

3. Բակալավրիատի և մագիստրատու-

րայի առաջին կուրսերում դասա-

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն  

թիվ 1, 

5.11.2014 թ. 
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վանդվող առարկաների` ուսանող-

ների գիտելիքի ստուգման և գնա-

հատման նոր համակարգին համա-

պատասխանեցված նկարագրերում 

գնահատման բաղադրիչների շուրջ 

փոփոխությունների և դրանք ընդհա-

նուր համակարգ ներմուծելու մասին: 

4. Փիլիսոփայության համաշխարհային 

օրվան նվիրված միջոցառումների 

կազմակերպման շուրջ: 

4 

1. Լիկվիդացիոն քննաշրջանը անց-

կացվելու նոր նձևաչափ: 

2. Համալսարանի աշխատակիցների 

Ամանօրյա հանգստի կազմակերպ-

ման մասին: 

3. Փիլիսոփայություն առարկայի 2-րդ 

միջանկյալ ստուգման թեստսերի 

կազմման հարցը: 

Ամբիոնի վարիչ Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Արձանագրություն  

թիվ 1, 

17.11.2014 թ. 

 

 

3. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

Ինչպես վերը նշվեց, 2014-2015 ուսումնական տարում Ամբիոնի կողմից դասավանդվող բոլոր 

առարկաները մագիստրատուրայում և հեռակա բակալավրիատում իրականացվում եմ հեռավար 

ուսուցմամբ՝ Moodle ծրագրով: Ամբիոնի  հեռավար ուսուցման կայքէջի հասցեն է՝ lsaran.com:  

Պետք է նկատի ունենալ, որ հեռավար ուսուցումն ամենևին էլ չի հետապնդում լսարանային պա-

րապմունքներին փոխարինելու նպատակ: Այն ընդամենը միջոց է առավել հետաքրքիր, ընկալունակ և 

ստեղծագործական տարրը խթանող լսարանային հանդիպումներ իրականացնելու համար: Այլ հարց է, 

որ դասախոսի համար ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը հեռավար ուսուցման եղանակով կազմա-

կերպելը խիստ աշխատատար և ժամանակատար է, պահանջում է մշտապես համացանցային համա-

գործակցության և կապի մեջ լինել յուրաքանչյուր ուսանողի հետ իր ոչ աշխատանքային ժամերի հաշ-

վին: Առաջարկվում է հեռավար ուսուցում իրականացնող դասախոսների բեռնվածության մեջ ավելաց-

նել ինքնուրույն աշխատանքին տրվող ժամաքանակը, թեկուզև հեռավար ուսուցում չիրականացնող դա-

սախոսների բեռնվածությունից ինքնուրույն աշխատանքին հատկացվող ըստ էության «ոչ իրական» 

ժամերի հաշվին: Այսպիսի մոտեցումը խթան կդառնա բոլոր դասախոսների համար՝ անցնելու հեռավար 

ուսուցման, տիրապետելու դրա տեխնիկական հմտություններին: 
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4. ԱՄԲԻՈՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ.  

 

4.1. Ամբիոնի գիտական ուղղությունները. 

 

 

4.2. Հրատարակված (ինչպես նաև` հրատարակության ընթացքում գտնվող) գիտական աշխատություն-

ների (այդ թվում` գիտական հոդվածներ, մենագրություններ, ժողովածուներ, դասագրքեր, ուսում-

նական և մեթոդական ձեռնարկներ)   

 

Ց Ա Ն Կ 

№ 
Գիտության  

բնագավառը 

Գիտական ուղղվա-

ծությունը 

 

Գիտական ուղղվա-

ծությունը զարգաց-

նող առաջատար 

մասնագետը (անուն, 

ազգաուն, գիտական 

աստիճան, կոչում) 

 

Տվյալ գիտական ուղղվա-

ծությունը զարգացնող առա-

ջատար մասնագետի  կող-

մից ղեկավարվող ամբիոնի 

անդամները 

1 

Փիլիսոփա-

յություն և 

տրամաբա-

նություն 

Փոխակերպական 

տրամաբանություն 

Բրուտյան Գեորգ 

(փ.գ.դ., պրոֆեսոր, 

ակադեմիկոս) 

• Ջիջյան Ռոբերտ, 

• Քոչարյան Հրանտ 

2 

Մետափիլիսոփա-

յության, փաստարկ-

ման և միջմշակու-

թային հաղորդակց-

ման ժամանակակից 

հիմնահարցերը 

Հովհաննիսյան  

Հասմիկ  

(փ.գ.դ., դոցենտ) 

• Գևորգյան Աշոտ, 

• Մոսինյան Դավիթ, 

• Կուզանյան Սաթենիկ  

3 

Քաղաքացիական հա-

սարակության հաս-

տատությունները 

(ինստիտուտները) 

փոխակերպվող հա-

սարակության համա-

տեքստում 

Հովհաննիսյան  

Հովհաննես 

(փ.գ.թ., դոցենտ) 

• Հարությունյան Մանվել, 

• Խաչատրյան Միհրան, 

• Ստեփանյան Անդրանիկ 

№ 

 

 

ՀԵՂԻՆԱԿ 

 

ՀՈԴՎԱԾԻ, ԳՐՔՈՒՅԿԻ, 

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅԱՆ, 

ՏԱՐԵԹՎԻ ՄԱՍԻՆ 

ԾԱՎԱԼ 

1 
Գեորգ 

Բրուտյան 
Տրամաբանության հիմունքներ 

2014 թ., հրատարակման 

փուլում 

 

320 էջ 

2 
Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Մետափաստարկումը մետափիլիսո-

փայության տեսանկյունից 

«Իմաստություն» 1(2), 2014, 

Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրա-
10 էջ 



14 

 

տարակչություն,  էջ 79-89 

 

Metaargumentation as an argumentati-

on metatheory 

 

“Metaphilosophy”, LLC and 

Blackwell Publishing Ltd, 

New York. Ընդունված է 

հրատարակության 

 

9 էջ 

3 

 

Հովհաննես 

Հովհաննիսյան 

 

 

Հայաստանում քաղաքացիական 

հասարակության հաստատություն-

ների զարգացման հիմնախնդիրնե-

րը. պետական քաղաքականությունը 

հասարակական կազմակերպութ-

յունների բնագավառում: «Հասարա-

կական շարժումը Հայաստանում 

արդի փուլում. նոր մարտահրավեր-

ներ և հեռանկարներ» (խորհրդաժո-

ղովի նյութերի ժողովածու) 

Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 

2014 

8 էջ 

 

 

Հասարակական համակարգի կա-

ռուցվածքային-ֆունկցիոնալ 

առանձնահատկությունները և կա-

ռավարման խնդիրները. մեթոդաբա-

նական վերլուծություն 

 

Երևան, ԵՊՀ 

հրատարակչություն, 2014 
15 էջ 

Բանավեճի մեթոդի առանձնահատ-

կությունները դասավանդման եվ սո-

վորողների մտավոր կարողություն-

ների զարգացման գործընթացներում 

 

Էջմիածին, Սբ. Էջմիածնի 

հրատարակչություն, 2014 
13 էջ 

 
Ռոբերտ 

Ջիջյան 

Ինքնուրույն մտածողության 

տրամաբանություն 

 

Խմբագրվում է 230 էջ 

Качества харизматических 

лидеров 

Փիլիսոփայությունը արդի 

աշխարհում, գիրք IV, 

Երևան, Լիմուշ, 2014 

 

 

10 էջ 

Формирование самостоятельного 

мышления – вызов современному 

университетскому образованию 

Արդիականության 

մարտհրավերներ, Երևանի 

պետական համալսարան, 

2014 

5 էջ 

Գրավիտացիոն ալիքների բացա-

կայությունը և ռելյատիվիստական 

կոսմոլոգիայի հիմքի հարցը 

Բյուրականի 

աստղադիտարանի 2014 թ. 

գիտական կոնֆերանսի 

նյութեր (ընդունված է 

հրատարակման) 

5 էջ 

5 
Անդրանիկ 

Ստեփանյան 

Ռադիկալ մտածողության 

կրոնական 

Իմաստություն 

(ընդունված է 
9 էջ 
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4.3. Մասնակցությունը միջբուհական, ներհամալսարանական, միջազգային և հանրապետական գի-

տաժողովներին, գիտական սեմինարներին և կլոր սեղաններին. ներկայացրած զեկուցումների, 

թեզիսների թեմաների 

Ց Ա Ն Կ 

առանձնահատկությունները 

 

հրատարակության) 

6 
Աշոտ 

Գևորգյան  

Միջմշակութային երկխոսության 

առանձնահատկություններն ազգա-

յին ինքնագիտակցության հիմնա-

խնդրի համատեքստում 

«Իմաստություն» 1(2), 2014, 

Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրա-

տարակչություն,  էջ 37-42 

 

5 էջ 

7 
Դավիթ 

Մոսինյան  

Խոստովանությունը որպես մշակու-

թային իրողություն (Տոլստոյ դեպքը) 

Լև Տոլստոյ, Խոստովանութ-

յուն, 2014, էջ 5-10 

 

5 էջ 

Արդիականության ողբերգությունը և 

ողբերգության արդիականությունը 

Լև Շեստով, Դոստոևսկի և 

Նիցշե. ողբերգության փիլի-

սոփայություն, 2014, էջ 5-8 

 

3 էջ 

8 
Հովհաննես 

Ղազարյան  

Дж.С.Милль о роли дедукции в 

развитии науки 

Գիտական հոդվածների 

ժողովածու, ՀՀ սոցիալ-

տնտեսական կայուն 

զարգացման հիմնախնդիր-

ները, Երևանի Անանիա 
Շիրակացի համալսարանի 

հրատարակչություն 

5 էջ 

№ 
Անուն, 

ազգանուն 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 

ԹԵՄԱ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-

ՀԱՏՎԱԾ 

1 
Հասմիկ 

Հովհաննիսյան 

Կլոր սեղան 

«Մետափաստարկում» 
Ամբիոնական 

21 հոկտեմբերի,  

2014 թ. 

2 Գեորգ Բրուտյան 
Կլոր սեղան 

«Մետափաստարկում» 
Ամբիոնական 

21 հոկտեմբերի,  

2014 թ. 

3 

 

 

Ռոբերտ Ջիջյան 

Արդիականության 

մարտահրավերները 
Միջազգային գիտաժողով 

10-12  

հոկտեմբերի, 2014 

Փիլիսոփայությունը արդի  

աշխարհում 
Հանրապետական 20 նոյեմբերի, 2014 

Աստղագիտություն և մշակույթ Հանրապետական 

 

7 հոկտեմբերի, 

2014 

 

Ընտանիքի ինստիտուտի 

ճգնաժամը և դրա հաղթահար-

ման ուղիները 

Ամբիոնական 
27-28 հոկտեմբերի, 

2014 թ. 
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Կլոր սեղան 

«Մետափաստարկում» 
Ամբիոնական 

21 հոկտեմբերի,  

2014 թ. 

4 
Աշոտ  

Գևորգյան 

Կլոր սեղան 

«Մետափաստարկում» 
Ամբիոնական 

21 հոկտեմբերի,  

2014 թ. 

5 
Դավիթ 

Մոսինյան 

Գեղագիտական հիմնախնդիր-

ների շուրջ միջմշակութային 

երկխոսության հնարա-

վորություններն ու դժվա-

րությունները 

Միջազգային գիտաժողով 

5-8 հունիսի,  

2014 թ. 

Թիֆլիս 

(Վրաստան) 

Կլոր սեղան 

«Մետափաստարկում» 
Ամբիոնական 

21 հոկտեմբերի,  

2014 թ. 

6 
Հովհաննես 

Հովհաննիսյան 

Աջակցություն Հայաստանում 

ժողովրդավարական կառա-

վարման գործընթացին: Բրի-

տանական խորհրդի հայաս-

տանյան գրասենյակ 

Հանրապետական 
3-ը հունիսի, 

 2014 թ. 

Ոստիկանության նկատմամբ 

խորհրդարանական վերահսկո-

ղությունը 

Միջազգային 

խորհրդաժողով 

19-ը հունիսի,  

2014 թ. 

Ոստիկանության հաշվետվո-

ղականությունը և խորհրդա-

րանական վերահսկողությունը 

Խորհրդարանական 

լսումներ 

20-ը հունիսի,  

2014 թ. 

Փաստարկում և հռետորիկա 

Դասախոսություն-ներ և 

գործնական պարապ-

մունքներ ՀՀ Արդարադա-

տության ակադեմիայի 

ունկնդիրների համար 

մարտ-ապրիլ, 

2014թ. 

Ճարտասանական հմտութ-

յունները քաղաքական 

գործունեության  ընթացքում 

Դասախոսություն ԵՄ 

Քաղաքագիտական դաս-

ընթացները երևանյան 

դպրոցում 

16-ը ապրիլի,  

2014 թ. 

Հայաստանում տեղական 

ինքնակառավարման համա-

կարգում կանանց արդյունա-

վետ մասնակցության կա-

րողությունների հզորացում 

Սեմինար 
8-10-ը հուլիսի, 

2014 թ. 

«Ես մասնակցում եմ 

կառավարմանը»,  ֆորում 

Հանրային ցանց, 

Countterpart International, 

USA ID 

29-ը հուլիսի,  

2014 թ. 

Կանանց քաղաքական լիդե-

րություն. գենդերային հավա-

սարության և մասնակցային  

ժողովրդավարության զար-

գացման հեռանկարները 

Հայաստանում 

Կանանց լիդերության 

դպրոց 

8-ը օգոստոսի,  

2014 թ. 

25-ը հոկտեմբերի,  

2014 թ. 
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4.4. Խմբագրական խորհուրդների անդամակցություն 

Աջակցություն Հայաստանում 

ժողովրդավարական կառա-

վարման գործընթացին: Բրի-

տանական խորհրդի հայաս-

տանյան գրասենյակ 

 
3-ը հունիսի,  

2014 թ. 

Ոստիկանության նկատմամբ 

խորհրդարանական վերահսկո-

ղությունը 

Միջազգային 

խորհրդաժողով 

19-ը հունիսի,  

2014 թ. 

Ոստիկանության հաշվետվո-

ղականությունը և խորհրդա-

րանական վերահսկողությունը 

Խորհրդարանական 

լսումներ 

20-ը հունիսի,  

2014 թ. 

Փաստարկում և հռետորիկա 

Դասախոսություններ և 

գործնական պարապ-

մունքներ ՀՀ Արդարադա-

տության ակադեմիայի 

ունկնդիրների համար 

մարտ-ապրիլ, 

2014 թ. 

Ճարտասանական հմտութ-

յունները քաղաքական գործու-

նեության  ընթացքում 

Դասախոսություն ԵՄ 

Քաղաքագիտական դաս-

ընթացների երևանյան 

դպրոցում 

16-ը ապրիլի,  

2014 թ. 

  
Կլոր սեղան 

«Մետափաստարկում» 
Ամբիոնական 

21 հոկտեմբերի,  

2014 թ. 

7 
Մանվել 

Հարությունյան 

Կլոր սեղան 

«Մետափաստարկում» 
Ամբիոնական 

21 հոկտեմբերի,  

2014 թ. 

8 
Հովհաննես 

Ղազարյան 

Կլոր սեղան 

«Մետափաստարկում» 
Ամբիոնական 

21 հոկտեմբերի,  

2014  

№ Անուն, ազգանուն 
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ 

1 Բրուտյան Գեորգ 

 «Իմաստություն» գիտական 

հանդես 1(2), 2014 թ 
 News and Views,  International 

Academy for Philosophy Press 

Yerevan (Armenia) – Athens 

(Greece) – Berkeley (USA) – 

Vienna (Austria) 

Գլխավոր խմբագիր 

Գլխավոր խմբագիր 

“Социология и право”, գիտական 

ամսագիր, Санкт-Петербург 
Խմբագրական խորհրդի անդամ 

2 
Հովհաննիսյան 

Հասմիկ 

 «Իմաստություն» գիտական 

հանդես 1(2), 2014 թ. 

Գլխավոր խմբագրի տեղակալ 
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4.5. Ատենախոսությունների պաշտպանության նախապատրաստում և կազմակերպում. 

 

Դոկտորական ատենախոսություն.  

Ամբիոնը Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբանության և փաստարկման 

տեսության միջազգային գիտահետազոտական Ինստիտուտի հետ համատեղ պատրաստել և 

պաշտպանության է ներկայացրել Փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ Հասմիկ Հովհաննիսյանի Փաս-

տարկման երևանյան դպրոցը (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն) խորագրով 

Թ.00.01` §Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն¦ մասնա-

գիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների գծով դոկտորական ատենախոսությունը: Արդյուն-

քում, ատենախոսության հեղինակին շնորհվել է փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի գիտա-

կան աստիճան (17.06.2014 թ.): 

 

4.6. Տեսական սեմինարների կազմակերպում 

2014 թվականին շարունակվել է Ինստիտուտի նախագահ ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի 

կողմից պարբերաբար կազմակերպվող «Գիտական աշխատանքի տեխնոլոգիա» թեմայով տեսական 

սեմինարների իրականացումը:  

 News and Views,  International 

Academy for Philosophy Press 

Yerevan (Armenia) – Athens 

(Greece) – Berkeley (USA) – 

Vienna (Austria) 

Խմբագրական խորհրդի անդամ 

3 
Հովհաննիսյան 

Հովհաննես 

«Իմաստություն» գիտական հան-

դես 1(2), 2014 թ. Գլխավոր խմբագրի տեղակալ 

4 Խուդոյան Սամվել 
«Իմաստություն» գիտական հան-

դես 1(2), 2014 թ. Խմբագրակազմի անդամ 

5 Գևորգյան Աշոտ 
«Իմաստություն» գիտական հան-

դես 1(2), 2014 թ. Խմբագրակազմի անդամ 

6 Քոչարյան Հրանտ 

Հայագիտական միջազգային 

երկրորդ համաժողովի զեկու-

ցումների ժողովածուն /1200 հեղ. 

Էջ // Երևան,  ՀՀ ԳԱԱ “Գիտութ-

յուն” հրատարակչություն, 2014/ 

Խմբագրակազմի  

պատասխանատու քարտուղար` 

«Իմաստություն» գիտական հան-

դես 1(2), 2014 թ. 
Խմբագրակազմի անդամ 
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Ինստիտուտի փոխնախագահ Հասմիկ Հովհաննիսյանը անցկացրել է սեմինար «Հետազո-

տության ռազմավարական հայեցակարգը» թեմայով: 

Ինստիտուտի փոխնախագահ Հովհաննես Հովհաննիսյանը անցկացրել է «Բանավեճի ար-

վեստ» թեմայով թրեյնինգ ասպիրանտների համար: 

 

4.7. Կլոր սեղան «Մետափաստարկում» թեմայով  

 

2014 թ. նոյեմբերի 21-ին Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբանության և փաս-

տարկման տեսության միջազգային գիտահետազոտական ինստիտուտ և Փիլիսոփայության և տրա-

մաբանության ամբիոնը կազմակերպել են Կլոր սեղան «Մետափաստարկում» թեմայով, որի ընթացքում 

քննարկվեցին հետևյալ զեկուցումները. 

 Մետափիլիսոփայություն և մետափաստարկում. զեկուցող՝ ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյան,  

 Մետափաստարկումը որպես փաստարկման մետատեսություն. զեկուցող՝Հասմիկ Հովհան-

նիսյան, 

 Մետափաստարկում և փաստարկման իրականություն. զեկուցող՝Ռոբերտ Ջիջյան, 

 Հովհաննես Հովհաննիսյան, Քաղաքական փաստարկումը մետափաստարկման լույսի ներքո, 

 Մեթոդաբանականի և տեսականի փոխհարաբերությունը մետափաստարկման տեսության 

կառուցման դաշտում. զեկուցող՝ Աշոտ Գևորգյան, 

 Մետափաստարկում՝ սցիենտիստական և հակասցիենտիստական մոտեցումների հնարավո-

րություններ. զեկուցող՝ Դավիթ Մոսինյան, 

 Մետամաթեմատիկայի առանձնահատկությունները. զեկուցող՝ Հակոբ Մադոյան: 

 

5. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ   

 

«ՀՊՄՀ-ում հետազոտության զարգացման ռազմավարություն» խմբին հանձնարարված էր կազմել 

«Հետազոտության զարգացման» կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ծրագրեր:  

Մինչ այդ խնդրի իրականացումը հարկ է ուշադրություն հրավիրել որոշակի կառուցվածքային 

նկատառումների վրա, որոնցով պայմանավորված են և, որոնց օգնությամբ ձևավորվում են հետա-

զոտության ռազմավարական հայեցակարգի ստեղծման հիմնական բաղադրամասերն ու դրույթները: 

 

1. Հայեցակարգի ստեղծման անհրաժեշտության հիմանվորումը. 

Հետազոտությունը Համալսարանի առաջնային գործառույթներից և առաքելություններից է և 

ուսանողների ուսուցման, հզոր ինտելեկտուալ մթնոլորտի զարգացման, գլոբալ գիտական աշխարհի 

հետ կապերի հաստատման կարևորագույն հենքը, ինչը Համալսարանի ներդրման ցուցանիշն է Հա-

յաստանում գիտության զարգացման գործընթացում:   
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Հետազոտության ռազմավարական պլանավորումը միտված է հետազոտական աշխատանքի 

խթանմանը և Համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոնի հզորացմանը:  

Բացի այդ, յուրաքանչյուր կրթական համակարգի որակը, ի թիվս այլ գործոնների, մեծապես 

պայմանավորված է գիտության հետ կապի սերտությամբ: Ուստի, Համալսարանի առջև դրված 

կարևորագույն ռազմավարական խնդիրներից մեկը պետք է լինի դասախոսների և ուսանողների ակտիվ 

ընդգրկվածությունը գիտության ոլորտ: Այս պահանջն արտացոլված է Համալսարանի ռազմավարական 

ծրագրում և բխում է Համալսարանի առաքելությունից: Վերջինս նպատակաուղղված է հինգ գործոն-

ների, որոնցից երկուսը վերաբերում են խնդրո առարկային, մասնավորապես՝   

 «Համալսարանի հետազոտական հնարավորությունների զարգացմանը` աջակցելով ՀՀ կրթական 

համակարգի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական գործունեությանը, կրթական գործու-

նեության արդյունավետության և որակի բարձրացման շնորհիվ.  

 կրթության և գիտության աշխատաշուկաներում շրջանավարտների մրցունակության բարձրաց-

մանը»1:  

2. Հայեցակարգի նպատակները. 

2.1. Ընկալել և կարողանալ տարբեր համատեքստներում կիրառել տարատեսակ  հասկա-

ցությունները և տեսությունները: Ուսանողը պետք է կարողանա. 

 իմանալ և բացատրել հասկացությունները, դրանց ստուգաբանությունը և տեսութ-

յունները: 

 Առաջադրել հարցադրումենր և քննարկել դրանց շուրջ եղած տեսությունները և 

մեկնաբանությունները: 

 Կատարել փաստարկված (փաստարկների վրա հիմնված) եզրակացություններ: 

2.2. Սովորել վերլուծությունների իրականացման տարբերակները և պայմանները: Ուսանողը 

պետք է կարողանա. 

 Մշակել, զտել և համակարգել մեծ ծավալի տեղեկեւյթ (ինֆորմացիա): 

 Խնդիրը մասնատել բաղկացուցիչ մասերի: 

 Համեմատել, հակադրել և տարբերակել տարատեսակ երևույթներ: 

2.3.  Լիովին տիրապետել ուսումնասիրվող խնդրին: Ուսանողը պետք է կարողանա ներկա-

յացնել և մատուցել ուսումնասիրվող նյութը: 

2.4.  Զարգացնել հետազոտական հմտությունները և ապահովել դրանց արդյունավետութ-

յունը: Ուսանողը պետք է կարողանա. 

 Կիրառել գրական ճշտություն: 

 Մշակել և կիրառել անհրաժեշտ հետազոտական տեխնիկաներ և մեթոդներ: 

2.5.  Զարգացնել խնգիրների լուծմանը միտված հմտությունները և ապահովել դրանց արդ-

յունավետությունը: Ուսանողը պետք է կարողանա. 

 հասկանալ և ձևակերպել խնդիրները. 

 ընտրել խնդրի լուծման համապատասխան գործիքակազմը:  

                                                 
1
 Տե՛ս խաչատուր աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռազմավարական պլան, 2011-

2015 թթ., էջ 6, http://armspu.am/upload/file/5(16).pdf: 

 

http://armspu.am/upload/file/5(16).pdf
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2.6.  Շրջանավարտներին ապահովել առաջադեմ տրամաբանական հիմնավորման,  քննա-

կան մտածողության և խնդիրների լուծման հմտություններով: 

3. Հայեցակարգի հիմնական խնդիրները. 

3.1.  ուսանողակենտրոն ուսուցում, 

3.2.  ուսանողների ներգրավում դասապրոցեսին և նրանց համագործակցության ապահովում, 

3.3.  ուսանողներին միմյանց լսելու, կարծիքներ փոխանակելու հնարավորության ընձեռում, 

3.4.  թիմային աշխատանքի խրախուսում, 

3.5.  ուսանողներին զինել վերլուծական հմտություններով: 

 Մշակել վերլուծական մտածողության տեսական հայեցակարգ: 

 Ապահովել ուսանողների կողմից վերլուծության տեսության յուրացումը և դրա կիրա-

ռումը ամենօրյա առաջադրանքներում, կուրսային, դիպլոմային և մագիստրոսական 

աշխատանքներում: 

 Հետազոտել տարբեր ժանրերի դիսկուրսները սոցիալական, մշակութային, քաղաքա-

կան և պատմական հարցերի համատեքստում: 

 Կիրառել տեսական հենքերը ԶԼՄ-ների և հասարակական դիսկուրսի այլ ձևերի հե-

տազոտման համար: 

 Իրականացնել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք և պատրաստ լինել պաշտ-

պանելու դրանցում արտացոլված մտքերը և պնդումները: 

 Սեփական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտությունները զարգացնելու և կա-

տարելագործելու համար օգտագործել հաղորդակցման ժամանակակից միջոցները և 

օրինաչափությունները: 

 և այլն (շարունակելի): 

4. Հայեցակարգը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա. 

Նպաստել  ուսանողների` որպես «խնդիր լուծող» հմուտ մասնագետների կայացմանը, ովքեր 

կօժանդակեն իրենց բնագավառի և հասարակության զարգացմանը՝ առաջնորդվելով երկու 

կարևորագույն սկզբունքներով. ա) ինչպե՞ս նպաստել ուսանողի բազմակողմանի կայացմա-

նը, բ) ինչպե՞ս օգնել ուսանողներին միահամուռ ուժերով (խմբակային, թիմային աշխատան-

քով) կառուցելու արդյունավետ և ժողովրդավարական, քաղաքացիական հասարակություն:    

5. Հայեցակարգի մշակման և ապահովման միջոցները,  

 Համալսարանում առկա կադրերը,  

 տեղեկատվության վերածված ազգային ու միջազգային փորձը, 

 ֆինանսական ռեսուրսները,  

 կարելի է դիտարկել նաև այլ նորմատիվային, կազմակերպչական, իրազեկման, կրթական, 

կադրային և այլ գործոններ: 

6. Իրավիճակի նկարագրությունը. 

Այստեղ պետք է ներկայացնել  

6.1.  Համալսարանում գիտական հետազոտության ոլորտում տիրող իրավիճակի վերլուծութ-

յունը, ինչի մասին տվյալները կարող է տրամադրել գիտահետազոտական կենտրոնը,  
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6.2.  գիտական հետազոտությունների ոլորտում Համալսարանի կազմակերպչական, կադրա-

յին, ֆինանսական, ռեսուրսային ներուժը, 

6.3.  Համալսարանի գիտության ոլորտում միասնական ռազմավարության մշակման և արդ-

յունավետ իրականացման խոչընդոտներ, որոնցից են՝  

 միջամբիոնային համագործակցությունների բացակայությունը, 

 դասախոսների (հատկապես` երիտասարդ)` առաջատար կենտրոններում վերա-

պատրաստումների ոչ բավարար քանակը,  

 ուսանողների և ասպիրանտների անբավարար ներգրավվածությունը գիտական հե-

տազոտությունների ոլորտում:  

6.4.  Նշված խոչընդոտ-խնդիրների լուծման կարևորագույն պայմաններից են՝  

 ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների ու մտածողության զարգացումը,  

 Համալսարանի տեխնիկական վերազինումը,  

 միջազգային փորձի յուրացումն ու տեղայնացումը,  

 ֆինանսական արդյունավետության բարձրացումը,  

 գիտական ներուժի նպատակային վերարտադրությունը, 

 միջամբիոնային և միջհամալսարանական գիտաժողովների կազմակերպումը և այլն: 

7. Հայեցակարգի իրականացման ռազմավարությունը և իրականացման մեխանիզմները. 

 Պետք է ներկայացնել առաջնահերթությունները՝ ըստ Համալսարանի հետազոտական 

ոլորտների և նշել, թե ամեն ոլորտի զարգացման համար ինչ գործընթացներ են 

անհրաժեշտ: Պետք է ենթադրել, որ բնագիտական և հումանիտար ոլորտների դեպքում 

ակնհայտ տարբերություններ կլինեն: Այս տեղեկույթը պետք է տրամադրեն ամբիոնները: 

Պետք է հետևել, որ թեմաները տենդենցիոզ (ոչ նորարարական) չլինեն և, որ հայե-

ցակարգում նոր ավելի բարձր շեմեր դրվեն:  

 Պետք է նկարագրել Հայեցակարգի իրականացման ռազմավարությունից բխող գործըն-

թացները, յուրաքանչյուր գործընթացի ընթացակարգերը և մշակե որակի կամ արդյունա-

վետության գործընթացի գնահատման ցուցիչները: 

8. Հայեցակարգի հիման վրա պետք է մշակել գիտության զարգացման ռազմավարական պլան, որի 

հիման վրա նոր միայն կարելի է ստեղծել կարճաժամկետ և միջնաժամկետ պլաններ:  

Այնուամենայնիվ, կարելի է առաջարկել կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ծրագրի աշխատան-

քային-նախագծային տարբերակ, որը հասկանալի է առանց դիտարկվող Հայեցակարգի, չի կարող հա-

մակարգված և ավարտուն փաստաթուղթ լինել, բայց կմատնանշի որոշակի գործնական քայլեր, որոնք 

կարող են դիտարկվող ոլորտում լուրջ ուղեցույց լինել:  
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆ 

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾՐԱԳՐԵՐ  

 

Իրավիճակը հաղթահարելու և զարգացած գիտական ոլորտի հեռանկարի ապահովման համար 

անհրաժեշտ է իրականացնել` 

 

№ Միջոցառումներ Պատասխանատու 
Կատարմա

ն ժամկետ 

1 

Բակալավրիատի առաջին կուրսից ներմուծել Գիտական 
աշխատանքի տեխնոելոգիա  պարտադիր դասընթացը, 

որը կնպաստի հետազոտական աշխատանքի մշակույթի 

միջազգային մակարդակով յուրացմանը՝ սկսած գիտա-

կան պրոբլեմի ընտրությունից, ավարտված ցիտման եղա-

նակների (APA, Chicago, MLA և այլն) յուրացումով: Այդ 

դասընթացի կազմակերպումը մյուս առարկաներին զու-

գահեռ կնպաստի  

 վերջիններիս կոնկրետ նյութի հիման վրա գործնա-

կանում կիրառել և մտածողության եղանակի վերածել 

հետազոտության տեխնոլոգիաներն ու գործիքակազմը, 

հետազոտությանը ներկայացվող պահանջները, 

 համակարգել ուսանողների ինքնուրույն, անկախ 

հետազոտությունները և նպաստել նրանց կողմից նոր 

նյութերի մշակմանը: 

ՈՒսումնական 

մաս 

 

(սպասարկող՝ 

Փիլիսոփայության և 

տրամաբանության 

ամբիոն) 

 

2014-2015 

ուսումնական 

տարի 

2 

Բակալավրիատի առաջին կուրսի առաջին օրերից սկսած 

ուսանողի մեջ սերմանել ակադեմիական ազնըվություն և 

գործնականորեն ստեղծել պայմաններ գրագողությունը 

բացառելու համար: Այդ նպատակով հարկ է արմատա-

պես փոխել ուսուցման եղանակը, անցնելով հեռավար 

ուսուցման, օրինակ, Moodle ծրագրի շրջանակներում, որի 

դեպքում ուսանողի աշխատանքը դասախոսին 

ուղարկվելու ընթացքում ծրագիրը ստուգում և ամրա-

գրում է նաև ինքնուրույնության աստիճանը (%-ը): 

Ամբիոնների 

դասախոսներ 

Սկսած  

2014-2015 

ուսումնակա

ն տարուց 

3 

Նպաստել ուսանողի գրավոր և բանավոր խոսքի ու ներ-

կայացման հմտությունների զարգացմանը՝ ներգրավելով 

նրանց  լսարանային քննարկումենրի և բանավեճերի մեջ: 

Զարգացնել քննական-վերլուծական և ստեղծագործական 

մտածելակերպ, տարբեր տեսակյուններից իրական աշ-

խարհի խնդիրները համակարգելու, փաստարկված կշռա-

դատելու, պատմական, մշակութային, քաղաքական, 

տնտեսագիտական և այլ առարկայական բնագավառնե-

րում:  

Ամբիոնների 

դասախոսներ 
Մշտապես 

4 

Առարկայական նկարագրերում ընդգծել հետազոտական 

տարրը, մշակել դրա գործառույթները և իրականացման 

մեխանիզմները՝ ըստ կոնկրետ նյութի: 

Ամբիոնների 

դասախոսներ 

(առարկայական 

նկարագրի 

կազմողներ) 

2014-2015 

ուսումնական 

տարի 
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5 

Առարկայական նկարագրերում պետք է հանգամանորեն 

ներկայացված և թվարկված լինեն հետազոտական աշ-

խատանքին ուղղված քայլերը (օրինակ, թե ինչպես գրել 

ռեֆերատ, էսսե և այլն), որպես՝ հետազոտական աշխա-

տանքի ծրագիր կոնկրետ դասընթացի կոնկրետ պրոբլեմի 

համար՝ կիրառելով «Գիտական աշխատանքի տեխնոլո-

գիա» դասընթացի դրույթները: 

Ամբիոնների 

դասախոսներ 

(առարկայական 

նկարագրի 

կազմողներ) 

2014-2015 

ուսումնական 

տարի 

6 

Առարկայական նկարագրերում խիստ կարևորել գնա-

հատման սանդղակում տեղ գտած «ինքնուրույն աշխա-

տանքի» բաղադրիչը, որին 100 %-ոց գնահատման համա-

կարգում տրվում է 15 %, և այլն ձևական գործոնից վերա-

ծել հստակ գործող դասախոսի կողմից իրականացվող և 

վերահսկվող և ոչ թե դեկանատի կողմից նվիրաբերվող 

միջոցի: 

Ամբիոնների 

դասախոսներ 

(առարկայական 

նկարագրի 

կազմողներ) 

2014-2015 

ուսումնական 

տարի 

7 

Առարկայական նկարագրերում ակտիվության բաղադ-

րիչը, որին գնահատման համակարգում (100 %) հատկաց-

վում է 25 % և, որը, ըստ էության դարձյալ արհեստականո-

րեն ձևավորվում է դեկանատներում, ևս պետք է պարու-

նակի հետազոտական աշխատանքի ցուցանիշ և միտված 

լինի նաև դրա գնահատմանն ու արտահայտմանը: Արդ-

յունքում գնահատման համակարգում ինքնուրույն աշխա-

տանքի բաղադրիչը կկազմի 30 %, իսկ լսարանային ակ-

տիվությունը՝ 10%:  

Ուսումնական 

մաս 

2014-2015 

ուսումնական 

տարի 

8 

Որպես ինքնուրույն աշխատանքի խթանման մեխանիզմ-

ներ կիրառել մեդիա, վիդեո, ֆոտո միջոցների, PDF 

նյութերի և պատկերավոր վերլուծության ներմուծումը որ-

պես ինքնուրույն մտածողությունը և հետազոտական աշ-

խատանքը իրականացնելու եղանակ:  

Ամբիոնների 

դասախոսներ 

Սկսած  

2014-2015 

ուսումնական 

տարվանից 

9 

Ամենօրյա տնային առաջադրանքների կատարմամբ 

ստացված ուսանողների հետազոտական աշխատանքնե-

րի արդյունքները համակարգել և դասախոսի պատաս-

խանատվությամբ հրատարակել տարեվերջին ուսանող-

ների ինքնուրույն աշխատանքը ամփոփող պարբերակա-

նում:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ամբիոնների 

դասախոսներ 

2014-2015 

ուսումնակա

ն տարի 

10 

Մագիստրատուրայում պիլոտային սկզբունքով (մասնա-

վորապես՝  ԿՀՍ, ՄՖԻ ֆակուլտետի ամբիոններում և Փի-

լիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում) անցնել 

լիակատար հեռավար ուսուցման: 

 

Նշված 

ֆակուլտետներիդ

եկաններ, 

ամբիոնների 

վարիչներ 

Սկսած  

2014-2015 

ուսումնական 

տարվանից 

11 

Հեռակայում անցնել լիակատար հեռավար ուսուցման: 

ՈՒսումնական 

մաս 

Սկսած  

2014-2015 

ուսումնական 

տարվանից 
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12 

Իրականացնել Համալսարանի գրադարանի խոշորացում 

և գրադարանային սպասարկման նոր տեխնոլոգիաների 

ներդրում: 

 Գրադարաններում ապահովել ուսանողների համար 

մշտապես համացանցով աշխատելու հնարավորութ-

յուն: 

 Գրադարանների աշխատանքը երկարաձգել մինչև 2200: 

 Գրադարաններում ուսանողների աշխատանքը հա-

մակարգչի հետ կազմակերպել նախապես հերթագրու-

թյան համակարգ ներմուծելու եղանակով: 

Գրադարանի 

տնօրեն 

Սկսած  

2014-2015 

ուսումնական 

տարվանից 

13 

Քանի որ դասախոսի համար աշխատատար է ինքնուրույն 

աշխատանքը հեռավար ուսուցման եղանակով կազմա-

կերպելը, առաջարկվում է դասախոսի լսարանային ժա-

մերը կրճատելու հաշվին ինքնուրույն աշխատանքը կազ-

մակերպելու ժամեր ձևավորել: Արդյունքում՝ դասախոս-

ների բեռնվածության մեջ ինքնուրույն աշխատանքի հա-

մար նախատեսված ժամերը ձեռք կբերեն «գործուն» և ոչ 

թե սոսկ ձևական կարգավիճակ, իսկ հեռավար ուսուցում 

չիրականացնող դասախոսների բեռնվածությունից առա-

ջարկվում է հանել ինքնուրույն աշխատանքին տրվող ժա-

մերը և դրանք գումարել հեռավար ուսուցում իրականաց-

նող դասախոսների բեռնվածությանը՝ ինքնուրույն աշխա-

տանքի ժամաքանակին:   

Համալսարանի 

ղեկավարություն, 

ուսումնական մաս 

2014-2015 

ուսումնական 

տարի 

14 

Կամընտրական դասընթացների թիվը մեծացնել, իսկ 

դրանց ընտրության կազմակերպման գործընթացը արմա-

տապես վերափոխել՝ խըստորեն բխեցնելով ուսանողի 

կամքից, քանի որ ըստ սեփական նախասիրությունների 

ընտրված դասընթացի շրջանակներում հետազոտական 

տարրը առավել արդյունավետությամբ կարող է դրսևոր-

վել: Առարկաների ընտրությունը կազմակերպել նախորդ 

կիսամյակում հաջորդ կիսամյակի համար, իսկ առաջին 

կուրսեցիների համար՝ անմիջապես այն բանից հետո, երբ 

հայտնի կլինեն ընդունված ուսանողները և ձևավորված 

կլինեն խմբերը (մինչև ուսումնական տարվա սկիզբը): 

Ֆակուլտետների 

դեկաններ 
 

15 

Նպաստել ուսանողների` տարբեր թիմերում արդյունա-

վետ աշխատանք իրականացնելուն և համագործակցորեն 

խնդիրներ լուծելուն: Այդ նպատակով խմբային աշխա-

տանքի (պրեզենտացիաների), լսարանային քննարկում-

ների պարբերական կազմակերպում: 

Դասախոսներ 

Սկսած 

2014-2015 

ուսումնական 

տարվանից 

16 

ՈՒսանողական գիտական խորհրդի վերահսկում, որի 

շրջանակներում` ուսանողական գիտական սեմինարնե-

րի հաճախակի կազմակերպում 
Ամբիոններ Մշտապես 

17 

ՈՒսանողների «Լավագույն գիտական աշխատանք» մըր-

ցույթի կազմակերպում բնագիտական և հումանիտար գի-

տությունների ոլորտում 
Ամբիոններ Մշտապես 
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18 

Ընդարձակել և բարելավել Համալսարանի գիտահետազո-

տական ներուժը և ուսանողներին՝ հետազոտության ո-

լորտ՝ ներգրավելու հնարավորությունները: Բարձր առա-

ջադիմությամբ ուսանողներին ներգրավել ամբիոններում 

կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքներին: 

Ամբիոններ Մշտապես 

19 
Համալսարանի ասպիրանտների, հայցորդների, մագիստ-

րոսների գիտաժողների կազմակերպում: Ամբիոններ Մշտապես 

20 

Հանրապետության և միջազգային առաջատար գիտնա-

կանների հետ հանդիպման կազմակերպում: 

Միջազգային 

համագործակ-

ցության բաժին, 

ամբիոններ 

Մշտապես 

21 

Ավելացնել Համալսարանի` հետազոտությանը միտված 

տեխնիկական միջոցները (լաբորատորիաները, սարքա-

վորումները և այլ միջոցներ): 

Համալսարանի 

ղեկավարություն 
Մշտապես 

22 

Ինտեգրում եվրոպական գիտական տարածք: ՋեյՍթորի 

(Jstor)2 ամբողջական կամ մասնակի փաթեթի ձեռքբերում, 

ինչը Համալսարանի դասախոսներին և ուսանողներին 

հնարավորություն կտա ազատ օգտըվելու հասարա-

կագիտական և բնագիտական առաջատար ամսագրերի, 

արխիվային համարների էլեկտրոնային տարբերակնե-

րից: 

Համալսարանի 

ղեկավարություն 
Մշտապես 

23 

 Խթանել հետազոտության զարգացումը (բարելավել ար-

տաքին ֆինանսավորման միջոցով աշխատավարձերի 

ավելացման մեխանիզմները); 

Միջազգային 

համագործակ-

ցության բաժին 

Մշտապես 

                                                 
2 www.JSTOR.org-ը ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի նպատակն է օգնել գիտական հանրությանը օգտվելու 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորություններից: Կայքը ներկայացնում է մի շարք հասա-

րակագիտական և բնագիտական առաջատար ամսագրերի, արխիվային համարների, ինչպես նաև գրքերի  էլեկ-

տրոնային տարբերակները: JSTOR-ի տվյալների բազան եզակի է, քանի որ այստեղ ամբողջությամբ թվայնացվել 

են առաջատար գիտական ամսագրերը՝ սկսած դրանց ամենաառաջին՝ անգամ 1800-ականների հրատարակութ-

յուններից: Այստեղ կարելի է գտնել գիտության տարբեր բնագավառներին վերաբերող ամսագրեր: Կայքից 

նյութեր ներբեռնելը վճարովի է: Հիմնականում կայքից օգտվում են ինստիտուցիոնալ գրանցմամբ, երբ տվյալ 

գիտական հաստատությունը ձեռք է բերում ՋեյՍթորի ամբողջական կամ մասնակի փաթեթն ու այն հասանելի 

դարձնում ուսանողների ու աշխատողների համար: JSTOR-ում գործում է նաև «Գրադարակ» ծառայությունը, որից 

օգտվելու համար անհրաժեշտ է գրանցված լինել կայքում: Նույնիսկ եթե չկա մուտքի հնարավորություն, կարելի է 

ազատ դիտման ռեժիմով կարդալ մեկ հոդված 14 օրվա ընթացքում: Սակայն «Գրադարակում» չի թույլատրվում 

միաժամանակ ունենալ ավելի քան երեք հոդված: Հայաստանի բուհերը ևս հնարավորություն ունեն օգտվելու 

կայքից: Դրա համար անհրաժեշտ է վճարել անդամավճար, որի արդյունքում հնարավորություն է տրվում օգտվել 

կոնկրետ հոդվածներից: Նաև կա գրադարանների կոնսորցիում, որը նույնպես համագործակցում է տարբեր 

հրատարակիչների հետ և հնարավորություն է տալիս անդամագրվել JSTOR-ին: Այժմ JSTOR-ի հայաստանյան 

օգտատերեր են՝ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարանը, Հա-

յաստանի կենտրոնական բանկը, Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը, Հետազոտական ռեսուրս-

ների կովկասյան կենտրոնը (CRRC): 

http://www.jstor.org/
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24 

Հիմնել համահամալսարանական դրամաշնորհների կեն-

տրոն, որը կհամակարգի կրթաթոշակային ծրագրերի մա-

սին տվյալները, կտեղեկացնի ուսանողներին ժամանա-

կակից զարգացումներին՝ օգտագործելով տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիաների տարատեսակ միջոցները,  կoժան-

դակի և կտրամադրի տեխնիկական աջակցություն դրա-

մաշնորհների մշակման համար կամ Միջազգային համա-

գործակցության բաժնին հանձնարարել իրականացնել 

այդ գործընթացը: 

Համալսարանի 

ղեկավարություն, 

Միջազգային 

համագործակ-

ցության բաժին 

 

Մշտապես 

25 

Տեղեկանալ Հայաստանում այլ երկրների դեսպանատնե-

րից ինչպես նաև Հայաստանի այլ երկրներում տեղակայ-

ված դեսպանատներից արտասահմանյան ուսանողների 

ներգրավման պայմաններին: 

Միջազգային 

համագործակ-

ցության բաժին 

 

Մշտապես 

26 

Սերտացնել սփյուռքի հարցերով զբաղվող կազմակեր-

պությունների հետ կապերը, մասնակցել այդ կազմակեր-

պությունների կողմից ծրագրված միջոցառումներին և 

հաստատել կապեր սփյուռքում տեղակայված երիտա-

սարդական կազմակերպությունների հետ:  

Միջազգային 

համագործակ-

ցության բաժին 

 

Մշտապես 

27 

Կատարել մասնագիտական ուսումնասիրություններ և 

հետազոտություններ` միտված համալսարանի շրջանակ-

ներում արտասահմանյան ուսանողներին ներգրավվելու  

խնդրին, կապեր հաստատել տարբեր երկրներում գործող 

ուսանողների փոխանակմամբ զբաղվող կազմակերպութ-

յունների հետ:  

Միջազգային 

համագործակ-

ցության բաժին 

Մշտապես 

28 

Նախաձեռնել, իրականացնել ուսումնասիրել ուսանողնե-

րի մեկամյա կամ ավելի երկարատև փոխանակման ծրագ-

րերը:  

Միջազգային 

համագործակ-

ցության բաժին 

Մշտապես 

29 

Ուրվագծել ցանկալի համագործակցության ուղիները և 

գործընկերներին (համալսարաններ, գիտահետազոտա-

կան ինստիտուտներ և այլն):  

Միջազգային 

համագործակ-

ցության բաժին 

Մշտապես 

  

 

6.     ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐՎԱՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ  

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Մետա-

փիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբանության և փաստարկման միջազգային գիտահետա-

զոտական ինստիտուտում և Համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում ձևա-

վորվել է ավանդույթ ամեն տարի որևէ կերպ, որևէ դրսևորմամբ նշել Փիլիսոփայության օրը Համալ-

սարանում և այդ ավանդույթն առ այսօր պահպանվում է և դարձել է յուրօրինակ ինքնավերլուծության 

հնարավորություն և եղանակ՝ ուղղված այն հարցի պարզաբանմանը, թե ինչ է արվել նախորդ տարվա 

նոյեմբեր ամսվա երրորդ հինգշաբթիից մինչև այս տարվա երրորդ հինգշաբթին և դեռ ինչ է մնում անե-
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լու: Ստացվում է, այս տոնը դարձավ Ինստիտուտի և Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի 

ռազմավարության գործունեության ամենակարճաժամկետ՝ 1-ամյա ծրագիր: 

2014 թվականին Փիլիսոփայության համաշխարհային օրը նոյեմբերի 20-ն է: Ինստիտուտը և 

Ամբիոնը կազմակելպեցին միջոցառումների շարք՝ նվիրված այդ օրվան: Միջոցառումների շարքի 

բացումը տեղի ունեցավ 2014 թ. նոյեմբերի 12-ին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի գիտաժողովների դահլիճում, որի ընթացքում բացման խոսքով 

հանդես եկավ Ինստիտուտի նախագահ ակադեմիկոս Գ.Բրուտյանը: Ողջույնի խոսքով հանդես եկան 

Համալսարանի պրոռեկտոր Ս.Գևորգյանը և Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբա-

նության և փաստարկման միջազգային գիտահետազոտական ինստիտուտի փոխնախագահներ Հասմիկ 

Հովհաննիսյանը և Հովհաննես Հովհաննիսյանը: 

Փիլիսոփայության համաշխարհային օրվա միջոցառումների շրջանակներում ՀՊՄՀ ռեկտոր 

Ռուբեն Միրզախանյանին շնորհվեց Հայոց Փիլիսոփայական ակադեմիայի «Պատվավոր անդամ»-ի 

կոչում:    

Նույն օրը տեղի ունենցավ Սանկտ-Պետերբուրգի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 

սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի թղթակից անդամ, փ.գ.դ., պրոֆե-

սոր Քաջիկ Օհանյանի «Գիտական հետազոտության մեթոդաբանությունը» թեմայով դասախոսությունը 

(տե՛ս Կետ 8.1):  

Նոյեմբերի 20-ին դարձյալ Փիլիսոփայության համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցա-

ռումների շարքում իրականացվեց Հայոց Փիլիսոփայական ակադեմիայի թղթակից և իսկական ան-

դամների ընտրություն: 

Միջոցառումների շարքը եզրափակեց «Մետափաստարկում» թեմայով կլոր սեղանը (տե՛ս Կետ 

4.7.), որը տեղի ունեցավ 2014 թ. նոյեմբերի 21-ին Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում: 

 

7.      ԱՄԲԻՈՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Ամբիոնը համագործակցում է աշխարհի մի շարք համալսարանների հետ: Այդ համագործակ-

ցությունը բազմաբնույթ է: 2014 թվականին հիշատակման է արժանի մասնավորապես համագոր-

ծակցությունը Մինսկի, Սանկտ Պետերբուրգի, Սոֆիայի, Ղրիմի, Դոնի-Ռոստովի, Ամստերդամի, 

Հարավային Կոնեկտիկուտի, Մոսկվայի և այլ համալսարանների հետ, մասնավորապես ատենախո-

սությունների գրախոսման հարցում: Այսպես, Հասմիկ Հովհաննիսյանի Թ.00.01` Տեսական փիլիսո-

փայություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն թվանիշով փիլիսոփայական գի-

տությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ներկայացված Փաստարկման երևանյան 

դպրոցը (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն) դոկտորական ատենախոսության 

համար գրախոսականներ են ներկայացրել փ.գ.դ., պրոֆեսոր Բելոռուսական պետական տնտեսա-

գիտական համալսարանի սոցիալ-հումանիտար ինստիտուտի տնօրեն Յադվիգա Յասկևիչը, փ.գ.դ., 

Բելոռուսական պետական համալսարանի փիլիսոփայական գիտությունների և գաղափարախոսա-
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կան աշխատանքի ամբիոնի պրոֆեսոր Վլադիմիր Բերկովը, փ.գ.դ., Սբ. Կլիմենտ Օխրիդենացու 

անվան Սոֆիայի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի պրոֆեսոր, Հռետորության 

բուլղարական ասոցիացիայի նախագահ Դոնկա Ալեքսանդրովան, Ղրիմի համալսարանի ռեկտոր 

փ.գ.դ., պրոֆեսոր Օլեգ Գաբրիելյանը, Դոնի Ռոստովի համալսարանի պրոֆեսոր Գյուլաբ Մարտի-

րոսյանը: Ատենախոսի ընդիմախոսներից մեկը Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանի 

սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ փ.գ.դ., պրոֆեսոր Քաջիկ Օհանյանն էր:  

 

         7.1. Բաց դասախոսությունների կազմակերպում. 

 

ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՍՈՒԲՅԱՆ. 

Ամբիոնը Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբանության և փաստարկման 

միջազգային գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ համատեղ 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-

ին կազմակերպեցին ԱՄՆ-ի Նյու Հեվն նահանգի Հարավային Կոնեկտիկուտի պետական համալ-

սարանի փիլիսոփայության պրոֆեսոր և նույն համալսարանի փիլիսոփայության բաժանմունքի 

ղեկավար, Մետափիլիսոփայություն գիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր, Հայոց փիլիսոփայա-

կան ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ Արմեն Մարսուբյանի բաց դասախոսությունը Մեր 

հայրերի ոճրագործությունները. ցեղասպանության հետևանքների բարոյական պատասխանատ-

վության ստանձնումը թեմայով: 

Դասախոսությունը անցավ մեծ հետաքրքրությամբ, որի ավարտից հետո Ինստիտուտի և 

Հայոց փիլիսոփայկան ակադեմիայի նախագահ ակադեմիկոս Գերոգ Բրուտյանը Արմեն 

Մարսուբյանին պարգևատրեց «Դավիթ Անհաղթ» մեծ մեդալով:  

Դասախոսությունից հետո պրոֆեսոր Մարսուբյանն այցելեց Համալսարանի թանգարան, ապա՝ 

տեղի ունեցավ հանդիպում Համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանի հետ: 

Տեղի ունեցավ նաև հանդիպում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկա-

վարժական համալսարանի Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբանության և 

փաստարկման միջազգային գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրինության և Համալսարանի 

փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի աշխատակիցների հետ, քննարկվեցին հետագա 

համագործակցության ծրագրեր: Արմեն Մարսուբյանը ծանոթացավ նաև Ինստիտուտի պաշտոնա-

կան հանդես Իմաստություն ամսագրի կայքին և տվեց իր գրավոր համաձայնությունը` ընդգրկվել 

պարբերականի խմբագրական խորհրդում: 

 

ՔԱՋԻԿ ՕՀԱՆՅԱՆ. 

2014 թվականի նոյեմբերի 14-ին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկա-

վարժական համալսարանի Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբանության և 

փաստարկման միջազգային գիտահետազոտական ի նստիտուտը և փիլիսոփայության և տրամա-
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բանության ամբիոնը մագիստրոսների, ասպիրանտների և դասախոսների համար կազմակեր-

պեցին Սանկտ-Պետերբուրգի պետական տնտեսագիտական համալսարանի սոցիոլոգիայի ամբի-

ոնի վարիչ, Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի թղթակից անդամ, փ.գ.դ., պրոֆեսոր Քաջիկ 

Օհանյանի դասախոսությունը Գիտական հետազոտության մեթոդաբանությունը թեմայով:  

 

8.       ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

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

բերաբար հարստացվում և լրացվում է նոր տվյալներով:  2014 թվականին ևս առկա փոփոխություններն 

ու տեղեկույթը ամրագրվել են Ամբիոնի պատմության մեջ: 

9.    ԱՄԲԻՈՆԻ ԲԼՈԳԸ  

 

Ամբիոնի բլոգը` http://chairoflogicphiloscult.wordpress.com/, որն ունի տեսական և գործնական նշանա-

կություն ուսանողների համար, 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, Նորութ-

յուններ և իրադարձություններ, Մեր հոբելյարները, Շնորհավորանքներ էջերն` իրենց ենթաէջերով, 

որոնք պարբերաբար թարմացվում և կատարելագործվում են:  
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