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I. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
 
Ֆակուլտետի գործունեությունը հաշվետու ժամանակահատվածում իր ռազմավարական պլանին       
համապատասխան: 
Ֆակուլտետի ծավալած գործունեությունը հաշվետու ժամանակահատվածում ռազմավարական      
ծրագրին, դրա նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան։  
Ֆակուլտետի և ամբիոնների ռազմավարական ծրագրի իրականացման գործողությունների       
պլանները համահունչ են համալսարանի ռազմավարական ծրագրին և դրա իրականացման         
գործողությունների կատարման պլանին: Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ են       
իրականացվել բոլոր 7 նպատակների ուղղությամբ:  
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 1. ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ   ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ    ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ   ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 
Առաջ քաշված խնդիրներին համապատասխան վերանայվել են բակալավրի և մագիստրոսի         
մասնագիտական կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և բովանդակությունը սահմանող       
նորմատիվային փաստաթղթերը, մասնավորապես ուսումնական պլանները, մասնագրերը,      
առարկայական նկարագրերը: Արդյունքում բարելավվել են բակալավրական 4՝       
,,Հոգեբանություն՛՛, ,,Սոցիալական մանկավարժություն՛՛, ,,Սոցիոլոգիա՛՛, ,,Սոցիալական     
աշխատանք՛՛ և մագիստրոսական 11՝ ,,Հոգեբանություն՛՛, ,,Զինվորական հոգեբանություն՛՛,       
,,Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն՛՛, ,,Ընտանիքի հոգեբանություն՛՛,       
,,Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա՛՛, ,,Իրավաբանական հոգեբանություն՛՛,      
,,Գործնական հոգեբանություն՛՛, ,,Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն՛՛, ,,Սոցիալական       
մանկավարժություն՛՛, ,,Սոցիոլոգիա՛՛, ,,Սոցիալական աշխատանք՛՛ կրթական ծրագրերը:      
Իրականացվել են Որակավորումների ազգային շրջանակների բնութագրիչների, մասնագիտական       
կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների և դասընթացների վերջնարդյունքների      
համապատասխանեցման աշխատանքներ՝ ապահովելով նաև դասավանդման, ուսումնառության      
ու գնահատման մեթոդների հահամահունչությունը վերջիններիս: Հիմք ընդունելով       
համալսարանի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 2015 թվականի փորձագիտական զեկույցի       
համապատասխան դիտարկումները, բարելավման պլանը՝ իրականացվել են ՄԿԾ-ների       
հենանիշման և վերլուծության աշխատանքներ, ինչի արդյունքում էլ վերանայվել են վերոնշյալ          
նորմատիվային փաստաթղթերը: Որպես լավագույն փորձի օրինակ են ծառայել ՀՀ, ԱՊՀ և           
արտասահմանյան այլ երկրների  ՄԿԾ-ները: ՄԿԾ-ների վերանայման գործընթացի       
արդյունավետության և օբյեկտիվության ապահովման նպատակով ֆակուլտետում ստեղծվել է        
հատուկ հանձնախումբ, որի մեջ ընդգրկվել են ֆակուլտետի դեկանը, դեկանի տեղակալները,          
ամբիոնների վարիչները, ամբիոնների ՊԴԱ ներկայացուցիչները, ուսանողները,      
շրջանավարտները և գործատուները /տես՝ հանձնախմբի կազմ/: ՄԿԾ նորմատիվային        
փաստաղթերում ապահովվել է ուսումնական գործընթացի, հետազոտական և ստեղծագործական        
գործունեության փոխկապակցվածությունը, դրանց միասնականությունն ու     
արդյունավետությունը: Ուսումնական պլաններում ստուգման ձևերը, ինչպես նաև առարկայական        
նկարագրերում և թեմատիկ տրոհումներում արտացոլվող, ընթացիկ ստուգման /սեմինար,        
գործնական և էլեկտրոնային/ հանձնարարականները առաջարկվում են դասախոսի կողմից,        
քննարկվում և հաստատվում են ամբիոնում՝ հաշվի առնելով դասընթացների        
յուրահատկությունները և ուսանողների հետ նախորդ տարվա հետադարձ կապի արդյունքները: 

Պրակտիկայի, կարիերայի և ուսումնառության կողմնորոշման գործընթացների       
արդյունավետության բարձրացման նպատակով իրականացվել են կրթական ծրագրերի       
պատասխանատու ամբիոններ-ֆակուլտետ-պրակտիկայի կենտրոն, ֆակուլտետ-կարիերայի    
կենտրոն պրակտիկայի բազաներ համատեղ համագործակցության ծրագրեր /տես՝ գծապատկեր        
1/: Մասնավորապես, կարերիայի կենտրոնn իրականացրել է ավարտական կուրսի ուսանողների         
սեմինար հետևյալ թեմայով՝ ,,Ինչպես գրել CV’’` ուսանողների հետագա մասնագիտական         
կարիերայի արդյունավետ կազմակերպման, CV-արդյունավետ կազմման, հետագա աշխատանքի       
որոնման համար: Որպես գործընթացի տրամաբանական բաղադրիչ ֆակուլտետը հավաքագրել է         
ավարտական կուրսերի ուսանողների տվյալները կարերիայի կենտրոնի շրջանավարտների       
տվյալների բազայում ընդգրկելու, հետագայում գործատուներին տրամադրելու համար: Ինչպես        
նաև համալսարանի վերլուծության են ենթարկվել հեռակա ուսուցման համակարգի        
շրջանավարտների զբաղվածության մասին տեղեկատվությունը և տրամադրվել      
համալսարան-գործատու համագործակցության կենտրոնին:  

 



 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 1 

 
Պրակտիկայի, կարիերայի և ուսումնառության կողմնորոշման 

փոխկապվածություն 
 
 

Վերլուծել, թե ինչպես է ֆակուլտետը վերհանել ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները,           
պահանջները բացահայտող ինչ մեխանիզմներ է կիրառել:  
 

Ֆակուլտետը զարգացման ռազմավարական գործողությունների պլանի 2018 թվականի        
հիմնական կետերի իրականացման և մշտադիտարկման գործընթացում կարևորել է ներքին և          
արտաքին շահակիցների նկատառումները, որոնք ամփոփվել և հաշվի են առնվել հետագա          
գործընթացների կազմակերպման համար:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում 2016-2020 թթ. ռազմավարական ծրագրի       
գործողությունների կատարման պլանից առանձնացվել են 2018 թվականի համար նախատեսված         
գործողությունները`գերակա ուղղությունների հիմնական խնդիրների լուծման գործընթացի      
արդյունավետության ապահովման նպատակով: Համապատասխան կետերը քննարկվել են       
կրթական ծրագրերի պատասխանատու ամբիոններում, ֆակուլտետի խորհրդում, որտեղ       
ներառված են ներքին և արտաքին շահակիցներ՝ դասախոսներ, ուսանողներ, գործատուներ,         
որոնց ընդգրկվածությունը ևս ապահովում է նրանց կարիքների վերհանմանը և որոշումների          
կայացման գործընթացին մասնակցությունը: Վերջիններս ակտիվ մասնակցություն են ունեցել        
ռազմավարական ծրագրի գործողությունների 2018 թվականի կատարմանը, հատկապես       
ՄԿԾ-ների վերանայմանը, ուսանողների ուսումնառության, հետազոտական կարողությունների      
ձևավորման, գնահատման գործընթացների, ուսումնառություն-պրակտիկա-մասնագիտական    
կողմնորոշում շղթայի արդյունավետ կազմակերպմանը, որակի ներքին ապահովմանը,       
համալսարանի էլեկտրոնային հարթակում դասախոսների և ուսանողների ներգրավվածության և        
ուսումնառության արդյունավետության բարձրացմանը միտված աշխատանքներում,     
դասախոսների և ուսանողների, այդ թվում նաև համատեղ հետազոտությունների        
իրականացմանը:  
 Կիրառվել են ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները վերհանող, պահանջները         
բացահայտող հետևյալ մեխանիզմները՝  
            ՇԱՀԵԿԻՑՆԵՐ 

➢ Համալսարանի շահակիցների անկետավորում,  
➢ Պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարիքների վերհանում ամբիոնների նիստերին,      

ֆակուլտետային և համալսարանական գիտական խորհուրդներին,  

 



 
 
 
 

➢ Ուսանողների կարիքների բացահայտում համալսարանի կրթական տարբեր      
կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից,  

➢ Գործատուների կարիքների բացահայտում անկետավորման և ֆոկուս-խմբերի միջոցով:       
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՈՒՄ  

➢ ՈՒսանողների կարիքների վերհանման գործընթացը կրում է բազմակողմանի բնույթ՝        
կարիքների ուսումնասիրում և օժանդակում վարչական կազմի կողմից ուսումնառության        
ընթացքում,  

➢ կարիքների վերհանում ուսանողական խորհրդի կողմից ֆակուլտետի խորհրդի նիստերին         
(սոցիալական, մշակութային և այլ հարցեր), 

➢ դասընթացների որակի և դասավանդման գործընթացի գնահատում որպես կրթական        
ոլորտում կարիքի վերհանման գործընթաց,  

➢  ֆակուլտետի ռեսուրսային բազայի գնահատում,  
➢ ֆակուլտետի վարչական կազմի աշխատանքի գնահատում/զարգացման ռազմավարական       

ծրագրի գործողությունների կատարման տարեկան կտրվածքով հաշվետվություն/ 
➢ ուսանողների ՈՒԳԸ/ ֆակուլտետի խորհրդում/ գործունեության մեջ ներգրավվածության        

գնահատում,  
➢ ուսանողների կարիքների բացահայտում համալսարան-գործատու համագործակցության     

կենտրոնի և որակի ապահովման բաժնի  կողմից  
 ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՈՒՄ      

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից կարիքների վերհանման գործընթացը նույնպես կրում        
է բազմակողմանի բնույթ՝  

➢ Կարիքների վերհանում ամբիոնների նիստերի քննարկումների արդյունքում      
(դասավանդման և գիտական գործունեության վերաբերյալ՝ էլեկտրոնային Google       
Classroom հարթակում, հանձնարարականների քննարկում և տեղադրում) 

➢ Կարիքների վերհանում ամբիոնի նիստերին քննարկումների , ինչպես նաև        
անկետավորման միջոցով (բավարարվածությունը ընդհանուր կրթական միջավայրից,      
կառավարման համակարգից, կրթական և գիտական գործունեություն ծավալելու համար,        
էլեկտրոնային ռեսուրսային բազայի մակարդակից) 

   ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՈՒՄ   
Ֆակուլտետի կրթական ծրագրերի պատասխանատու ամբիոնների կողմից յուրաքանչյուր տարի        
դիմորդների շրջանում 2 փուլով իրականացվում են մասնագիտական կողմնորոշման և         
տեղեկատվության ապահովման միջոցառումներ՝  մինչև դեկտեմբեր, քանի որ դպրոցներում        
հայտագրումն իրականացվում է դեկտեմբեր ամսին, և հունվար-մարտ ամիսներին: Երկրորդ փուլն          
իրականացվում է նաև միջին մասնագիտական հաստատությունների ուսանողների կարիքները        
վերհանելու նպատակով:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են բաց դռների օրեր /նոյեմբերի 22-ին,          
23-ին/, որի ժամանակ տարբեր շրջանների դպրոցների ավագ դասարանների աշակերտներին         
ծանոթացնում են համալսարանի կառուցվածքին, ֆակուլտետին, մասնագիտությունների      
որակավորումներին: Ֆակուլտետը իր ներուժով իրականացրել է փորձնական հարցում ՀՀ         
շրջանների ավագ դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտների շրջանում: 
  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՈՒՄ   

Համալսարան-գործատու համագործակցության կենտրոնի հետ համատեղ աշխատանքների       
շրջանակներում արդեն ձևավորվել է շրջանավարտների տվյալների բազա, ինչը        
հնարավորություն է ընձեռում կապ հաստատել նրանց հետ և վերհանել կարիքները:  
 ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՈՒՄ  
Գործատուների պահանջները և կարիքները բացահայտվում են՝ Շրջանավարտների ամփոփիչ         

ատեստավորման ժամանակ (որպես կանոն կրթական հասատտությունների, սոցիալական դաշտի        
ՀԿ-ների, հոգեբանական կենտրոնների, ՀՀ ՊՆ ստորաբաժանումների, ՀՀ Աշխատանքի և         
սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչները և գործատուները մասնակցում են        
որպես ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահներ և ներկայացուցիչներ):       
Գործատուները ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքում կազմում են հաշվետվություններ, որտեղ        
առկա են կարծիքներ կրթական ծրագրի որակի վերաբերյալ: 2018 թվականին         
համալսարան-գործատու համագործակցության կենտրոնի հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ       

 



 
 
 
 
իրականացվել են հարցումներ գործատուների շրջանում շրջանավարտների գիտելիքների,       
կարողությունների մակարդակի վերաբերյալ:  
Ֆակուլտետը հաշվետու տարում իրականացրել է աշխատանքներ իր առաքելության ու         
նպատակների իրականացման  գնահատման և բարելավման ուղղությամբ: 
Ռազմավարական ծրագրի իրականացման գործում դասավանդողների, ուսումնառողների      
ներգրավվածությունը, ստացվող արձագանքները և ապահովմանը նպաստող մեխանիզմների       
վերլուծություն (նաև տրամադրել համապատասխան հիմքեր և կատարել հղումներ        
համապատասխան փաստաթղթերին): 
Հաշվետու ժամանակահատվածում ֆակուլտետի առաքելության ու նպատակների համաձայն        

իրականացվել է 2016-2020 թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագրի       
գործողությունների կատարման 2018 թ. արդյունքները, որտեղ մանրամասն վերլուծության են         
ենթարկվել և գնահատվել աշխատանքները և ձեռքբերված արդյունքները: Հաշվետվությունը        
քննարկվել է ֆակուլտետի խորհրդում, որտեղ ներգրաված են, թե դասավանդողները, թե          
ուսումնառողները և թե գործատուները:  

Հիմք՝ ամբիոնների ռազմավարական զարգացման ծրագրի գործողությունների կատարման        
վերաբերյալ հաշվետվությունները, ֆակուլտետի հաշվետվությունները: 

 
II. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 
Ֆակուլտետի կառավարման համակարգն ապահովում է կանոնակարգված գործընթաց և ունի         
կրթական ու այլ նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային և նյութական          
ռեսուրսներ: Ֆակուլտետը հաշվետու տարում դասախոսներին և ուսանողներին իրենց առնչվող         
որոշումների կայացմանը մասնակցելու հնարավորություն է ընձեռել: 
Վերլուծել հաշվետու տարում ֆակուլտետի կազմակերպական կառուցվածքի      
արդյունավետությունը։  

 Ֆակուլտետի դեկանն է հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռուզաննա         
Համբարձումի Պետրոսյանը, դեկանի ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալն է        
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լիդա Ռազմիկի Արամյանը, գիտական և         
միջազգային համագործակցության հարցերով տեղակալն է հոգեբանական գիտությունների       
թեկնածու, դոցենտ Սոնա Արտակի Մակիչյանը: Ֆակուլտետի կազմում գործում են երեք          
ամբիոններ՝ Հոգեբանության՝ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, հոգեբանական      
գիտությունների դոկտոր, Վազգեն Հենրիկի Մարգարյան /ՀՊՄՀ-ի ռեկտորի 2017թ հուլիսի 11-ի          
թիվ 2447-Ա հրամանի համաձայն/, կիրառական հոգեբանության /ամբիոնի վարիչ,        
հոգեբանական գիտությունների   դոկտոր, պրոֆեսոր   Սամվել Սուրենի Խուդոյան/, 
Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի /ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատոր, սոցիոլոգիական        
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Կոլյայի Սահակյան ՀՊՄՀ-ի ռեկտորի 2017թ հունվարի          
25-ի թիվ 162-Ա հրամանի համաձայն: Ֆակուլտետի հոգեբանություն, մանկավարժություն և         
հոգեբանություն մասնագիտությունները /բակալավրիատի 2-ից 3-րդ առկա և 2-ից 4-րդ հեռակա/          
սպասարկում է նաև մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնը, իսկ         
մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնը սպասարկում է        
սոցիալական մանկավարժություն մասնագիտությունը և մագիստրատուրա, ինչպես նաև մի շարք         
այլ համահամալսարանական ամբիոններ: 

Ֆակուլտետի կառավարման համակարգը հիմնվում է ՀՀ կառավարության 2016թ. փետրվարի          
4-ի թիվ 138-Ն որոշման և Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի          
կանոնադրության դրույթների վրա: Ֆակուլտետը հաշվետու տարում հնարավորություն է տվել         
դասախոսներին և ուսանողներին մասնակցել իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը հիմք՝         
ամբիոնի նիստերի որոշումները և ֆակուլտետի խորհրդի կազմում կատարած գործունեությունը /          
դասախոսներին և ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռնվում տարբեր օղակներում        
անմիջականորեն մասնակցելու թե՛ ֆակուլտետի, թե՛ ամբիոնների գրծընթացներին և թե՛         
համալսարանի վերաբերյալ որոշումների կատարումներին: Ֆակուլտետի     
պրոֆեսորադասախոսական կազմից երկուսը՝ դեկան Ռ.Պետրոսյանը, Կիրառական      

 



 
 
 
 
հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Ս. Խուդոյանը, իսկ ուսանողներից՝ հոգեբանություն        
մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Սուզաննա Բաբիկյանը և Սոցիոլոգիա        
մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Սեդա Պետրոսյանը ներգրավված են գիտական         
խորհրդում , կռավարման խորհրդում՝ դասախոսներից Կ. Վարդանյանը , իսկ ուսանողներից          
մագիստրատուրայի իրավաբանական հոգեբանություն մասնագիտության 1-ին կուրսի      
ուսանողուհի,  ուսանողական խորհրդի նախագահն Ա.Գաբրիելյանը: 
Ֆակուլտետի ուսումնական ողջ գործընթացն կառավարվում և իրականացվում է համալսարանի         
Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության կողմից ընդունված և         
հաստատված ուսումնական պլանների, ծրագրերի, հաստատված գրաֆիկների, դասացուցակների       
հիման վրա: Ֆակուլտետի մանկավարժության և հոգեբանության (զինվորական)       
մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է նաև ՀՀ         
պաշտպանության նախարարության մարշալ Արմենակ Խանփերյանցի անվան ռազմաավիացիոն       
համալսարանի  համագործակցության միջոցով:  
Ֆակուլտետը հաշվետու տարում իր նպատակներին համապատասխան մշակել և իրականացրել         
է պլանավորում, մշտադիտարկել իր մեխանիզմներով: 
Վերլուծել պլանավորման և վերջիններիս իրականացման արդյունավետությունը: Ինչքանո՞վ է        
այն նպաստում Ֆակուլտետի նպատակների, խնդիրների /առաքելության/ արդյունավետ       
իրականացմանը:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում պլանավորվել, մշտադիտարկվել է՝ կարճաժամկետ       
ուսումնասիրություն մոնիտորինգի արդյունքներով ֆակուլտետի ներուժով     
/դեկանատ,Սոցիոլոգիայի սոցիալական աշխատանքի ամբիոն՝ Ն.Մելքոնյան, Ք.Տանաջյան/      
մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները, ուսանողների հավաքագրման     
գործունեությունը, մշակվել է ֆակուլտետի չորս՝ Հոգեբանություն, Սոցիալական       
մանկավարժություն, Սոցիոլոգիա, Սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ դիմած և       
ընդունված ուսանողների պատկերով, մասնավորապես հետևյալ տարածաշրջաններում. 
(տեքստը այստեղ) 

 
III. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏի ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ  
 
Ֆակուլտետի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը և դրանց մշտադիտարկման       
բարելավման ուղղությամբ տարված աշխատանքները որքանով են համապատասխանում       
մասնագիտական որակավորմանը՝ ըստ շնորհվող որակավորումների ակնկալվող      
ուսումնառության արդյունքների:  
Մագիստրոս 

 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը Որակավորումը 

031301.01.7 Հոգեբանություն Հոգեբանության մագիստրոս 

031301.04.7 Զինվորական հոգեբանություն Հոգեբանության մագիստրոս 

031301.06.7 Կլինիկական հոգեբանություն և   

հոգեթերապիա 

Հոգեբանության մագիստրոս 

031301.07.7 Անձի հոգեբանություն և   

հոգեբանական 

խորհրդատվություն 

Հոգեբանության մագիստրոս 

 



 
 
 
 

031301.08.7 Սոցիալական և քաղաքական   

հոգեբանություն 

Հոգեբանության մագիստրոս 

031301.10.7 Գործնական հոգեբանություն Հոգեբանության մագիստրոս 

031301.11.7 Իրավաբանական հոգեբանություն Հոգեբանության մագիստրոս 

031301.12.7 Ընտանիքի հոգեբանություն Հոգեբանության մագիստրոս 

031301.02.7 Մանկավարժական 

հոգեբանություն 

Հոգեբանության մագիստրոս 

011301.03.7 Սոցիալական մանկավարժություն Մանկավարժության մագիստրոս 

031401.01.7 
  

Սոցիոլոգիա Սոցիոլոգիայի մագիստրոս 

092301.01.7 
  

Սոցիալական աշխատանք Սոցիալական աշխատանքի  

մագիստրոս 

 
Բակալավր 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը Որակավորումը 

031301.01.6 Հոգեբանություն 
  

հոգեբանության բակալավր 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն մանկավարժության բակալավր 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա Սոցիոլոգիայի բակալավր 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք Սոցիալական աշխատանքի  

բակալավր 

 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
լսարանային ժամերը, որն իր արտացոլումն է գտել առարկայական նկարագրերում: Հիշյալ          
պլանների բարեփոխման արդյունքում 1-ին անգամ կազմակերպվելու է հեռակա ուսուցման         
շարունակական պրակտիկաները 3-5 կուրսերում /հոյելային արտացոլման պատկերով/:       
Առարկայական նկարագրերը բոլոր 1-ին կուրսերի համար կազմվել են  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ         
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ և ՈՐԱԿԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  կողմից տրամադրված նոր ձևաչափի:  
Բոլոր ՄԿԾ-ների մշակման և վերանայման աշխատանքների ընթացքում իրականացվել է ՀՀ և           
արտասահմանյան բուհերի առաջավոր փորձի հետ համեմատություններ /բենչմարքինգ/,       
մասնավորապես Երևանի պետական համալսարանի, Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվայի       
պետական հոգեբանամանկավարժական համալսարանի, Կուբանի պետական համալսարանի,      
Կրասնոյարսկի Վ.Պ.Աստաֆևի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի, Բելառուսի       
Հանրապետության Մաքսիմ Տանկի անվան մանկավարժական համալսարանի  հետ: Հաշվետու        
ժամանակահատվածում ֆակուլտետի բակալավրիական և մագիստրոսական կրթության      
մասնագիտական ծրագրերը վերամշակվեցին համապատասխան այդ ծրագրի մշակած       
մեխանիզմների ու գործիքակազմի: 

 Առկա և հեռակա բակալավրիական և մագիստրոսական կ ր թական  ծ ր ագ ր ե ր ի բոլոր          
մասնագիտոթյունների մասնագրերը, ուսումնական պլանները, առարկայական նկարագրերը      
տեղադրվել են ֆակուլտետի Google հարթակի Disk հատվածում: Բոլո ր  կ ր թական  ծ ր ագ ր ե ր ի          
դ ասընթացնե ր ն  ունեն  առա ր կայական  նկա ր ագ ր ե ր,  ո ր ոնք  նե ր առում  են  առա ր կայի  նպատակը ,         
խն դ ի ր նե ր ը ,  բովան դ ակությունը , դ ասընթացի  ուսուցման  նախապայմաննե ր ը ,  կ ր թական      
վե ր ջնա րդ յունքնե ր ը , դ ասավան դ ման ,  ուսումնառության  և  գնահատման  մեթո դ նե ր ը  և       
գ ր ականության  ցանկը :  Բոլոր դասընթացների առարկայական նկարագրերը, թեմատիկ       
տրոհումները տեղակայվել են Classroom էլեկտրոնային հարթակում: 
 Ֆակուլտետի  տա ր բե ր  մասնագիտություննե ր ում  կա րդ ացվել  են  ըն դ հանու ր  հումանիտա ր,       
սոցիալ - տնտեսագիտական ,  ըն դ հանու ր  մաթեմատիկական  և  բնագիտական ,  ըն դ հանու ր      
մասնագիտական ,  հատուկ  մասնագիտական դ ասընթացնե ր,  ի ր ականացվել  են  ուսումնական       
գո ր ծընթացի  ձևավո ր ման  և  ուսումնական  պլաննե ր ին  համա ր ժեք  ժամաքանակով  գո ր ծնական ,        
սեմինա ր  պա ր ապմունքնե ր,  ո ր ի  ա րդ յունքում  ուսանողնե ր ը  հանձնել  են  կու ր սային        
աշխատանքնե ր,  անցել են ուսումնական   ու   մանկավա ր ժական   պ ր ակտիկանե ր: 
  
Համաձայն ուսումնական պլանի և պրակտիկայի ժամանակացույցի՝  Ֆակուլտետի բակալավրիատի        
առկա և հեռակա կուրսերի շարունակական մանկավարժական և ուսումնական պրակտիկաները         
կազմակերպվել են հետևյալ ժամանակահատվածում. 
 
առկա 
2-րդ կուրսի 

●  հոգեբանություն - 2018 թ. փետրվարի 20-ից մինչև մայիսի 22-ը , 
● սոցիալական մանկավարժություն-  2018 թ. փետրվարի 21-ից մինչև մայիսի 30-ը 

 
3-րդ կուրս 

● սոցիալական մանկավարժություն-  2018 թ. մարտի 12-ից մինչև ապրիլի 23-ը 
● սոցիալական աշխատանք-  2018 թ. մարտի 14-ից մինչև ապրիլի  23-ը 
● մանկավարժություն և հոգեբանություն/զինվորական/ - 2018 թ. ապրիլի 23-ից մինչև         
մայիսի 29-ը 

● մանկավարժություն և սոցիոլոգիա-  2018 թ. մարտի 12-ից մինչև ապրիլի  23-ը 
● մանկավարժություն և  հոգեբանություն -    2018 թ. մարտի 12-ից մինչև ապրիլի  23-ը 

 
հեռակա  
4-րդ կուրսեր-  2 018 թվականի փետրվարի 7-ից մինչև մարտի 7-ը 
5-րդ կուրսեր- 2018 թվականի հունվարի 24-ից մինչև փետրվարի 7-ը  : 
  
Պրակտիկաներ են կազմակերպվել ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության         
<<Աջափնյակի սոցիալական հոգածության կենտրոնում>>, <<Կոլչակ Դոլտո>> մանկության       
պահպանման ասոցիացիայում, Երևանի , Նուբարաշենի երեխայի և ընտանիքի աջակցման        
կենտոնում, Շախմատի գիտահետազոտական ինստիտուտում, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի        

 



 
 
 
 
նախարարության Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտում,       
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Աշխատանքի և սոցիալական        
հետազոտությունների ազգային ինստիտուտում, ԲՐԵՎԻՍ (IPSC /<<ԱՅ ՓԻ ԷՍ ՍԻ>> քաղաքական և           
սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ     
ընկերությունում), Հայաստանի գործատուների հանրապետական միությունում, Հայ օգնության ֆոնդ        
«Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամում, «Վորլդ Վիժն Հայաստան» Զարգացման և         
բարեգործական միջազգային կազմակերպությունում, «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական      
հասարակական կազմակերպությունում, ՍՈՍ մանկական գյուղերում, երևանյան գրասենյակներում,       
Ընտանիքների ամրապնդման ծրագրում,   ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամում, 
Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում, Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման        
կենտրոնում, Հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների հանրապետական թիվ 1 հատուկ         
կրթահամալիրում, «Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում,  «Ամենագետներ»      
նախակրթարան,  « Կանա » հոգեբանական կենտրոնում, «Իրավական կրթության և       
վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում, Աջափնյակ վարչական շրջանի        
երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոնում,, Հանրապետական թիվ 1 հատուկ        
կրթահամալիր, ՀՀ Արդարադատության նախարարության <<Իրավական կրթության և       
վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն>> ՊՈԱԿ, ինչպես նաև  Երևանի  Ներսես          
Մեծի անվան թիվ 124 հիմնական, Պեյո Յավորովի անվան հ. 131 հիմնական,  թիվ 177, 131,125,100,78              
դպրոցներում: 
  
Ֆակուլտետի 2018թ-ի գարնանային կիսամյաակում մագիստրատուրայի 1-ին      
կուրսերի մասնագիտական պրակտիկաները կազմակերպվել են ըստ       
մասնագիտությունների հետևյալ  վայրերում. 
  
Կլինիկական հոգեբանություն՝ <<Մուրացան>> բժշկական կենտրոնում 
Գործնական հոգեբանություն՝ <<Ապագա>> հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն 
Զինվորական հոգեբանություն՝ ՀՀ ՊՆ 55261 զորամաս 
Անհատականներ՝ Gaga Smile» զարգացման կենտրոն 
Սոցիալական աշխատանք՝ Երևանի «ՍՈՍ» մանկական գյուղեր,  
Սոցիոլոգիա՝ <<Նորավանք>> գիտահետազոտական հիմնադրամ 
 
 
անհատականներ ՝ «Հույսի կամուրջ» ՀԿ Նոյեմբերյանի երեխայի զարգացման       
կենտրոն,Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ, Մարտունու «Կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ ,         
Իջևանի մասնաճյուղի «Հույսի Կամուրջ» ՀԿ-ներում 
 
 
բակալավրիատի հենքի վրա են կազմակերպվել Սոցիալական մանկավարժություն,       
Հոգեբանություն,Իրավաբանական հոգեբանություն, Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն,      
Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն, Ընտանիքի հոգեբանություն       
մասնագիտությունները: 
 

Մշտադիտարկումների արդյունքում բարելավման են ենթարկվել նաև մագիստրոսական        
կրթական ծրագրերի մասնագիտական պրակտիկաները: Ներքին և արտաքին շահառուների հետ         
իրականացված աշխատանքների և հարցումների վերլուծության, ինչպես նաև համալսարանի        
պրակտիկայի վարչության հետ քննարկումների արդյունքում որոշվել է հնարավորինս ընդլայնել         
համալսարանից դուրս պրակտիկաների կազմակերպման բազաները` վերջնարդյունքների      
ձեռքբերման գործընթացի արդյունավետության ապահովման նպատակով: Գարնանային      
կիսամյակի այն մասնագիտությունների պրակտիկաները, որոնք կազմակերպվել էին       
բակալավրիատի հենքի վրա շրջափոխման ձևաչափով աշնանը կազմակերպվել են        
մասնագիտական կենտրոններում: Ամբիոնների հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ       
փոխշահավետ կապեր ստեղծվելու արդյունքում ֆակուլտետի մագիստրոսական կրթության 2-րդ        
կուրսի ուսանողների գրեթե 90%-ը հնավորություն է  աշնանային կիսամյաակում        

 



 
 
 
 
մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսերի մասնագիտական պրակտիկաները     
կազմակերպվել    ըստ մասնագիտությունների հետևյալ  վայրերում մասնավորապես` 

Իրավաբանական հոգեբանություն՝ ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևանի տարածքային        
ստորաբաժանումներ 
        Կլինիկական հոգեբանություն՝ «Ապագա»  հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն 

Գործնական հոգեբանություն՝ բակալավրիատի հենքի վրա, անհատականներ՝ ՍՈՍ մանկական         

գյուղեր ՀԲՀ, Իջևանի մասնաճյուղում 

        Հոգեբանություն՝ «Այգ»   հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում 
Զինվորական հոգեբանություն՝ Հայաստանի Հանրապետության Պաշոտպանության      

նախարարության Երևան քաղաքի զինվորական ստորաբաժանումներում,  

անհատական՝ ՀՀ ՊՆ  Վ.Սարգսյանի անվան համալսարանում, 

     Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն՝ բակալավրիատի հենքի վրա 

      Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն՝ բակալավրիատի հենքի վրա 
Ընտանիքի հոգեբանություն՝ բակալավրիատի հենքի վրա, անհատականներ՝ «Աստղիկ» ԲԿ-ի         

կանանց   կոնսուլտացիա, Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոցում 
      Անհատականներ՝ Gaga Smile» զարգացման կենտրոն 

Սոցիալական մանկավարժություն՝ բակալավրիատի հենքի վրա, Աջափնյակ վարչական շրջանի         
երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն,  
անհատականներ՝ «Հույսի կամուրջ» ՀԿ Նոյեմբերյանի երեխայի զարգացման կենտրոն, Երևանի          

N 12 հատուկ դպրոց ՊՈԱԿ-ում, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ տարածքային հոգեբանամանկավարժական          
աջակցության Իջևանի կենտրոն, Արևաշատի միջնակարգ դպրոց, «Վաղարշապատի       
տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն, «Իրավական կրթության և       
վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ, Նոր Խարբերդի Մ.Ղազարյանի        
անվան N 2 միջնակարգ դպրոց 

Սոցիալական աշխատանք՝ Երևանի «ՍՈՍ» մանկական գյուղեր, անհատականներ՝        
Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ, Մարտունու «Կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ ,         
Իջևանի մասնաճյուղի «Հույսի Կամուրջ» ՀԿ 
      Սոցիոլոգիա՝ <<Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միությունում>>: 
 
Պրակտիկայի ընթացքում հաջողված փորձի օրինակներ 

Պրակտիկայի շրջանակներում ուսանողների միջոցով իրականացվում են      

հետազոտություններ. հետազոտություններըը անցկացվում են ուսանողների կողմից, ինչի նպատակն        

է դասընթացներին զուգահեռ ստացած հմտությունները կիրառել կոնկրետ օրինակների վրա ողջ          

փուլերով: 

❖ ԲՐԵՎԻՍ-ում յուրաքանչյուր ուսանող կցվել է իր նախընտրած ոլորտի մենեջերին և          

ծանոթացել սոցիոլոգիական հետազոտության անցկացման ողջ ընթացակարգին: 

❖ Հայ օգնության ֆոնդի «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամում ուսումնական        
պրակտիկա անցնող ուսանողներից 2-ը մեծապես ներգրավվել են աշխատանքային        
գործունեության մեջ և սովորել են փաստաթղթերի լրացման կարգը, ինչպես նաև առաջնային           
խորհրդատվություն անցկացնել կենտրոնի շահառուների ծնողների, այլ կառույցների       
մասնագետների հետ, պատասխանել թեժ գծի զանգերին: Հաշվի առնելով ուսանողների         
ակտիվությունը`կենտրոնի կողմից առաջարկ կա 2 շաբաթ ամբողջովին ուսանողների միջոցով         
փոխարինել հիմնական աշխատակցին`հետագայում կենտրոնում աշխատելու     
հնարավորություն ընձեռնելով: Որպես մոտիվացնող քայլ՝ առաջարկվում է նաև        
մասնագիտական քննարկումներին և սեմինարներին ներգրավել այդ 2 ուսանողներին: 

 



 
 
 
 

❖ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում պրակտիկա անցնող       
ուսանողները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու նաև սոցիալական ծառայության       
գործակալության աշխատանքին և ընթացակարգին: 

❖ Պրակտիկան անցնող ուսանողներից 4 այս պահին ներգրավվել են նաև մասնագիտական          
կամավորական աշխատանքին: 

❖ Կանա հոգեբանական կենտրոնում ուսանողներն արդյունավետ հանդիպում-քննարկումներ են      

ունեցել ավազաթերապիայի և կավաթերապիայի մասնագետների հետ, կենտրոնի հոգեբան       

օգնությամբ իրականացրել են դիմակաթերապիա: 

❖ Կանա հոգեբանական կենտրոնում ուսանողներ Սուսաննա Սուլթանյանը, Ալվարդ Կոկորյան       

կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների հետ իրականացնում են թրեյնինգային       

հանդիպումների շարք: 

❖ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում       

ուսանողները նախապատրաստում են անհատական և խմբային աշխատանքների ծրագրեր       

՛՛Աբովյան՛՛ քրեակատարողական հիմնարկի անչափահաս և կին դատապարտյալների հետ       

իրականացնելու համար: 

❖ Արդյունավետ պրակտիկայի հաջողված փորձ ունենք «Ապագա» հոգեբանական      

ծառայությունների կենտրոնում: 

❖ Պրակտիկայի հաստատությունների հետ երկարատև համագործակցություն 
❖ Ուսանողների մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու հնարավորություն և      

թեմատիկ տարբեր սեմինար-քննարկումների, միջոցառումների կազմակերպում 

❖ Պրակտիկայի ամփոփիչ կոնֆերանս-ցուցահանդեսների կազմակերպում 

❖ Պրակտիկաներից հետո ուսանողների կամավորական աշխատանքների իրականացում      

պրակտիկայի հաստատություններում, աշխատանքի ապահովում 

❖ Նուբարաշենի երեխայի և ընտանիքի աջակցման կենտրոնի հետ, մեծ աշխատանք է          

կատարվել մեթոդիստի և ուսանողների կողմից թե տեղեկատվական թե հոգեկարգավորիչ և թե           

ծնողավարության ոլորտներում։  

❖ ՈՒսանողները անցկացրել են արտթերապևտիկ աշխատանքներ մասնավորապես՝      

կավաթերապիա, խաղաթերապիա, հեքիաթաթերապիա։  

❖ Կենտրոնի պատերը, անկյունները ուսաոնղների ուժերով ներկվել են տեղեկատվական        

պաստառներով, կենտրոնը հագեցրել են դիդակտիկ խաղային նյութերով։ 

❖ Ուսանողների առաջարկով և նախաձեռնությամբ 27 ․ 11 ․ 2018 կազմակերպվել է հումանիտար        

օգնություն կենտրոնի ծնողազուրկ երեխաներին, որոնք ապահովվել են մանկական խաղերով,         

գրենական պիտույքներով և հագուստով։ 

❖ Թիվ 177 դպրոցում ուսանողական խումբը բաժանվել է ենթախմբերի, որոնք ունեն իրենց           

անունները խորհրդանիշը։ Կազմակերպվել են հոգեախտորոշիչ աշխատանքներ      

հոգեկարգավորիչ աջակցող աշխատանքներ մասնավորապես հեքիաթաթերապիա,     

խաղաթերապիա։  

 



 
 
 
 

❖ Կազմակերպվել է մասնագիտական կողմնորոշման բաց դաս, ներկայացվել է հոգեբանի         

մասնագիտությունը։ Մեթոդիստ առանձնացել է ուսանողների հետ տարվող խորհրդատվական        

աշխատանքներով, ընթացիկ աշխատանքերը լուսաբանված են էլեկտրոնային հարթակում։ 

Ֆակուլտետը պրակտիկայի ընթացքում առավել կարևորվում է ուսանողների տեսական         

ուսուցումից ձեռք բերված գիտելիքների ու կարողությունների տիրապետումն ու կիրառումը         

գործնական տիրույթում: Ուստի և առանձնակի նշանակություն է ստանում նրա գնահատումը, որը           

իրականացվում է համաձայն ՀՊՄՀ պրակտիկայի վարչության մշակած կարգի համապատասխան՝         

մանկավարժական պրակտիկայի թղթապանակի հիման վրա, նախապես մշակված       

չափանիշներով՝ թիմային աշխատանք, դեպքերի վերլուծություն, ամփոփիչ էսսսե, որոնք        

պրակտիկայի յուրաքանչյուր շրջափուլում համապատասխանում են կոնկրետ ուսումնառության       

ելքային արդյունքներին: Պրակտիկայի յուրաքանչյուր շրջափուլ ավարտվում է պրակտիկայի        

արդյունքների պաշտպանությամբ: Պրակտիկայի բոլոր ենթափուլրի միջինացված գնահատականը       

ներմուծվում է որպես ամփոփիչ քննական ատեստավորման բաղադրիչ  /20 %  /: 

 
 

 Համաձայն ուսումնական պլանի և  2018 թվականի պրակտիկայի պաշտպանության         
ժամանակացույցի արդյունքները հետևյալն են. 
  

❖ առկա 
 

Կրթության 
հոգեբանության և 
սոցիոլոգիայի 
ֆակուլտետ 

 
 
 
 
 
անբավ 

 
 
 
 
 
բավ 

 
 
 
 
 
լավ գերազ 

 
 
 
 
 
չներկ 

 
 
 
 
ընդամենը 

Մանկ.և հոգ. 0 24 17 25 7 73 

Սոց. մանկավարժ. 0 12 12 8 1 33 

Մանկ.և սոց. 0 5 8 5 0 18 

ընդամենը 0 41 37 38 8 124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ հեռակա 
 

Սոցիալական աշխատանք    3 –րդ կուրս՝ 2 – րդ կիսամյակ 

 



 
 
 
 

Կրթության 
հոգեբանության 
և սոցիոլոգիայի 
ֆակուլտետ անբավ բավ լավ գերազ չներկ 

 
 
 
 
 
ընդամենը 

Սոցիալական 
աշխատանք - 3 3 - - 

6 

ընդամենը - 3 3 - - 6 

 
 

                                    4 –րդ կուրս՝ 1 – ին կիսամյակ 

Կրթության 
հոգեբանության և 
սոցիոլոգիայի 
ֆակուլտետ անբավ բավ լավ գերազ չներկ, 

 
 
 
 
ընդամենը 

Մանկ.և հոդեբան. - 20 14 12 1 47 

Սոցիալական 
մանկավարժ. - - 12 4 - 

16 

Սոցիալական 
աշխատանք - 6 7 4 1 

18 

Մանկ.և սոց. - 5 - 2 1 8 

ընդամենը - 31 33 22 3 89 

 
 

                 4 – րդ կուրս՝       2 – րդ կիսամյակ 

Կրթության հոգեբանության 
և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ անբավ բավ լավ գերազ չներկ 

 
 
 
 
ընդամենը 

Մանկ.և հոգ. - 20 9 14 1 44 

Սոց. մանկավարժ. - 20 12 4 1 37 

Սոցիալական աշխատանք - - - - - - 

Մանկ.և սոց. - 5 - 2 1 8 

ընդամենը 45 21 20 3 89 

 
 

5 – րդ կուրս՝ 1 - ին կիսամյակ 

 



 
 
 
 

Կրթության 
հոգեբանության 
և սոցիոլոգիայի 
ֆակուլտետ անբավ բավ լավ գերազ չներկ 

 
 
 
 
ընդամենը 

Մանկ.և հոգ. -  8 18 14 -  40 

Սոց. 
մանկավարժ. -  1 10 7 -  

18 

Սոցիալական 
աշխատանք - - - - - 

 

Մանկ.և սոց. -  5 10  - 15 

ընդամենը -  9 33 31 -  73 

 
 

 Ուսանողների կողմից դրսևորվել է ակտիվություն, ինքնուրույնություն ու        

նախաձեռնողականություն, պրակտիկայի նկատմամբ վերաբերմունքը դրական է: 

Ուսանողնները ունեն տեսական գիտելիքներ, սակայն չունեն պրակտիկ դաշտում այդ ամենը          

կիրառելու հմտություններ. պրակտիկան հնարավորություն է տալիս կիրառել տեսական        

գիտելիքները և ձեռք բերել համապատասխան մասնագիտական փորձ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման գործընթացի ուսումնամեթոդական     
ղեկավարման որակի վերլուծություն 
 

ուժեղ կողմեր հնարավորություններ 

 



 
 
 
 

·    պրակտիկայի կանոնակարգի առկայությունը, 
·    պրակտիկայի պաշտպանության ընթացակարգ 
·պրակտիկայի բազաների ներկայացուցիչների հետ    
փոխհարաբերությունների և իրավական փաստաթղթերի    
առկայությունը,հուշագրերի ստորագրում 
·մեթոդիստների,մանկավարժների,հոգեբանների 
վերահսկելիությունը ֆակուլտետի և պրակտիկայի    
կենտրոնի կողմից 
· համալսարանի ենթակառուցվածքների ներգրավվումը    
պրակտիկաների գործընթացում: 

· կրթական ծրագրի պատասխանատու ամբիոնների     
պրոֆեսորադասախոսական ներուժի համախմբված   
աշխատանքը, թիմային գործունեությունը 
·      Նոր բազաների ձևավորում 
· Պետական կառավարման համակարգերում, ՀՀ     

ՊՆ ստորաբաժանումներում, հասարակական   
կազմակերպություններում անվճար  
պրակտիկաների կազմակերպում  
/բակալավրիատ, մագիստրատուրա/ 

· Բուհի ներսում ամբոինների, ուսանողների և      
նոր ձևավորված վարչությունների պրակտիկայի    
շրջանակներում աշխատանքների  
կազմակերպման ձևաչափ 

· ֆակուլտետի պրակտիկա անցնող ուսանողների     
ներգրավվածությունը ներբուհական  
համակարգում 

· պրակտիկա չհաճախած և անբավարար     
ստացած ուսանողները հեռացվել են բուհից, կամ      
3-րդ կուրսերի դեպքում կրկնել պրակտիկան: 

· Վերանայման հնարավորություն կրթա կան    
բարեփոխումների արդի փուլում,շարունակական և    
նոր ձևաչափերով պրակտիկաների կազմակերպում 
· Շահառուների կողմից հետաքրքրությունների    
բարձրացումը ,գործատուի շահագրգռվածությունը 
· Պրակտիկայի կազմակերպման գործընթացի    
մեթոդաբանության փոփոխությունը 
· Պրակտիկայի կարևորության ընկալման    
առաջնայնությունը կրթական ծրագրերի   
պատասխանատու ամբիոնների և   
պրոֆեսորադասախոսական ներուժի կողմից և    
բակալավրիատում, և հատկապես   
մագիստրատուրայում, 
· ուսումնական պլաններում բարեփոխման նոր     
փուլում պրակտիկաների կազմակերպման   
հնարավորությունների բացահայտում նաև հեռակա    
ուսուցման  գործընթացում: 
  

թույլ կողմեր Վտանգներ 

· Պլանավորման և հաշվետվության    
համադրության հնարավորությունների  
սահմանափակություն որոշ կրթական   
ծրագրերի պատասխանատու ամբիոնների   
կողմից, 

· Ոչ կոմպետենտ   
պրոֆեսորադասախոսական կազմի  
ներգրավվում կրթական ծրագրերի   
պատասխանատու ամբիոնների կողմից, 

· Որոշ դասախոսների կողմից թիմային     
համագործակցության կարողությունների  
բացակայություն 

• Դասախոսների ծանրաբեռնվածություն 
• Ժամանակի սակավություն 
• Համապատասխան մասնագետների  
առկայությամբ պրակտիկաների բազաների   
սակավություն 
• Տարբեր մասնագիտությունների առկա և    
հեռակա համակարգում սովորող   
ուսանողների /բակալավրիատ և   
մագիստրատուրա/ մանկավարժական  
պրակտիկաների կազմակերպում գրեթե   
միևնույն ժամանակահատվածում։  
 

·մասնագետների կողմից պրակտիկայի   
նպատակների և գործառույթների ընկալման    
դժվարություններ 

.կիսամյակում մագիստրոսների  
մանկավարժահետազոտական պրակտիկաներին  
հատկացված ժամանակահատվածը հիմնականում   
համընկնում է բակալավրի կրթական ծրագրի     
ակտիվ պրակտիկաների /կիրառական, ամփոփիչ/    
ժամանակահտվածի հետ, որը հնարավորություն չի     
տալիս լիարժեք ընդգրկել բակալավրի հենքի բոլոր      
կուրսերը։ 

· գործընթացի հանդեպ անպատասխանատու    
վերաբերմունք 

· հետադարձ թույլ կապ 
· դպրոցներից տրված բնութագրերը կրում են      

ձևական բնույթ 
  

 



 
 
 
 

· մագիստրոսի մանկավարժահետազոտական   
պրակտիկայի ժամանակահատվածում  
ամբիոնների կողմից նշանակված   
մեթոդիստների ոչ լիարժեք   
վերահսկողությունը պրակտիկայի  
գործընթացին 

· դասախոսների աշխատանքի   
պլանավորման ոչ ճիշտ բաշխում    
ծանրաբեռնվածության ձևավորման  
արդյունքում,միաժամանակ մի քանի   
դպրոցների ներգարվվածություն 

·         ոչ բոլոր ուսանողներն են մոտիվացված 

  
 Հ աշվետու ժամանակահատվածում պլանավորվել, մշտադիտարկվել է՝ կարճաժամկետ       

ուսումնասիրություն մոնիտորինգի արդյունքներով ֆակուլտետի ներուժով, հիմք ունենալով նաև        

նախորդ տարվա փորձը դեկանատը՝ փոխդեկաններ Լ. Արամյանը, Ս. Մակիչյանը և Սոցիոլոգիայի           

սոցիալական աշխատանքի ամբիոն՝ Ն.Մելքոնյանն ու Ք. Տանաջյանը և Կիրառական         

հոգեբանության ամբիոնի 2-րդ տարվա հայցորդ Ռուզաննա Մարգարյանը մասնագիտական        

կողմնորոշման աշխատանքները, ուսանողների հավաքագրման գործունեությունը, մշակել և       

վերլուծել է ֆակուլտետի չորս՝ Հոգեբանություն, Սոցիալական մանկավարժություն, Սոցիոլոգիա,        

Սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ դիմած և ընդունված ուսանողների պատկերով        

հետևյալ տարածաշրջաններում. 

 

Մասնագիտական կողմնորոշման մարզային այցերի Երևան քաղաքի,  Կոտայքի և 

Վայոց Ձորի  մարզերի դպրոցների վերաբերյալ. 

 

Իրականացվել է հետազոտություն, որի նպատակն էր ուսումնասիրել ավարտական դասարանի          

աշակերտների և սովորողների մասնագիտական կողմնորոշումների ձևավորման մեխանիզմները,       

դրանց վերարտադրության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ նախապայմանները: Ներկայացված են        

հետազոտության արդյունքները՝ հիմնված 52 հարցաթերթի վրա, որոնք ընտրվել են ընդհանուր          

առմամբ 55 հարցաթերթերից: Մշակման և վերլուծության են ենթարկվել այն հարցաթերթերը,          

որոնք հիմնականում բավարարել են լրացման չափանիշին. այն է՝ լրացված է հարցաթերթի գոնե            

25%-ը և հարցաթերթում որպես հիմնական դիտարկված վեց հարցերից շրջանավարտը         

պատասխանել է գոնե երեքին: 

 
 
 
գծապատկեր 1 

 



 
 
 
 

  
  Հարցմանը մասնակից աշակերտների կազմը՝ գենդերային բաշխվածությամբ: 

  Գծապատկեր 2 

 
Հարցմանը մասնակից աշակերտների հարաբերակցությունը՝ ըստ բնակավայրի 

 
 
  
 Աշակերտների կողմից հետևյալ հարցերի պատասխանների հիման վրա՝ «Դասավանդման և         

ուսումնառության մեթոդները նպաստու՞մ էին ակնկալվող գիտելիքների և հմտությունների        

ձեռքբերմանը», «Դպրոցն ավարտելուց հետո շարունակելու՞ եք կրթությունը» վերլուծվել են         

ավարտական դասարանների աշակերտների բավարարվածությունը դպրոցում դասավանդվող      

առարկաներից և ուսումնառության մեթոդներից : 

 
 
 
  Գծապատկեր 3   
 

 



 
 
 
 

 
 
Գիտելիքների ձեռքբերմանը նպաստում են դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները 
  

 

Գծապատկեր 3-ից երևում է, որ հարցվողների մեծամասնությունը (64.4%) գոհ է դպրոցում            

կիրառվող դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներից, իսկ 12,2%-ը գտնում է, որ դպրոցում           

կիրառվող դասավանդման մեթոդները չեն նպաստում գիտելիքի ձեռքբերմանը: Հետաքրքրական        

է, որ ավարտական դասարանների աշակերտների մոտ 8,8%-ը դեռ չի կողմնորոշվում և           

դժվարանում է պատասխանել: 
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Դպրոցն ավատելուց հետո շարունակելու՞ եք կրթությունը 
  

 Հարցվածների 61.5%-ը ցանկանում է շարունակել ուսումը: Այստեղ պարզ է դառնում, որ չկա             

որևէ փոխհարաբերակցություն դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներից      

բավարարվածության մակարդակի և ուսումը շարունակելու մտադրության միջև, քանի որ         

 



 
 
 
 
դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներից չբավարարված հարցվողների մեծ մասը        

երկրորդ հարցին դրական պատասխան է տվել: 

Ավարտական դասարանի աշակերտների ապագա մտադրություններից մեկը՝ որն է, թե ի՞նչ          

կրթություն են ուզում ստանալ, արտացոլված ստորև ներկայացված գծապատկերում: Ողջունելի է,          

որ նրանց ճնշող մեծամասնությունը ուսումը շարունակելու է բարձրագույն ուսումնական         

հաստատություններում, 19.4%-ն էլ միջին մասնագիտական հաստատություններում: 
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Ի՞նչ կրթություն եք ուզում ստանալ 

 

Հարցման մասնակից աշակերտների ապագա մտադրությունները բացահայտելուն ուղղված       

հաջորդ հարցը վերաբերում է նախընտրելի բուհական հաստատության ընտրությանը:        

Արդյունքներն արտացոլված են գծապատկեր 7-ում: Ինչը ցույց է տալիս, որ հարցված           

աշակերտների մեծամասնությունը հիմնականում նախընտրում է հետևյալ բուհական       

հաստատությունները հետագա կրթություն ստանալու նպատակով՝ Երևանի պետական       

համալսարան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Հայկական պետական       

մանկավարժական համալսարան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան: 
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Ո՞ր բուհում եք նախընտրում շարունակել կրթությունը 

  
Հաջորդ հարցադրումը նպատակ ունի պարզելու՝ ինչո՞վ է առաջնորդվում մերօրյա          

երիտասարդը մասնագիտություն ընտրելիս, ո՞րն է նրա համար կողմնորոշիչը        
մասնագիտությունների աշխարհում: 
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Ձեզ համար մասնագիտություն ընտրելիս ի՞նչն է ամենագլխավոր դրդապատճառը: 

Ընտրեք 2-ից ոչ ավելի կարևոր պատճառ 

 
 

 



 
 
 
 

Գծապատկերից երևում է, որ մասնագիտություն ընտրելու հարցում ծնողի ուղղորդիչ          

դերակատարումը (32,08%) վիխթարի պայմանավորող գործոն է: Արդյունքների վիճակագրական        

վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գոյություն ունի ծնողի ցանկության և աշակերտների՝ ուսումը            

շարունակելու մտադրություն ունենալու մեջ: Մասնագիտություն ընտրելիս աշակերտները հաշվի        

են առնում նաև այն հանգամանքը, որ լավ վարձատրություն ունենան (18,02%), կարիերա           

ստեղծելու հնարավորություն ընձեռի (16,1%): Աշակերտները մասնագիտական կողմնորոշման       

հարցում առաջնորդվում են իրենց հետաքրքրություններով ու նախասիրություններով (15,7%): 

Ավարտական դասարանի աշակերտների կրթական ապագա մտադրությունները բացահայտելուն       

ուղղված հաջորդ հարցը վերաբերում է նախընտրելի մասնագիտության ոլորտի ընտրությանը         

(գծապատկեր 8): 
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Գծապատկեր 8-ը ցույց է տալիս, որ հարցված աշակերտների մեծամասնությունը հիմնականում           

նախընտրում է հետևյալ մասնագիտական ոլորտները՝ իրավագիտական (19.4%)       

տնտեսագիտական (17.1%), լեզվաբանական (16.3 %), քննարկենք նաև մեր        

մասնագիտությունների ցանկը հոգեբանություն (11,2 %),, սոցիալական գիտություններ(4,2 %),        

և մանկավարժություն(6,1 %) և այլն: 

  

Հասարակությունում պայմանավորող գործոնների վերաբերյալ ավարտական դասարանների       

աշակերտների և սովորողների ընկալումների ուսումնասիրության ընթացքում ուրվագծվեց       

հետևյալը, որ հարցմանը մասնակից աշակերտների գերակշռող մեծամասնությունը կարևորող և         

առաջնային գործոններ է դիտարկում մասնագիտությունը (կրթությունը) (31%), փողը (40%),         

սոցիալական կապերը(29%): Վերլուծվել են ավարտական դասարանների աշակերտների       

 



 
 
 
 
պատկերացումները ՀՊՄՀ-ում դասավանդման և ուսումնառության գործընթացի վերաբերյալ:       

Վերլուծվել է նրանց կողմից հետևյալ հարցին տրված պատասխանների արդյունքները՝         

«ՀՊՄՀ-ում ուսումնառությունը նպաստում է արդյոք բարձր սոցիալական դիրք ունենալուն: 

Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դառնում, որ Երևան քաղաքի, Կոտայքի մարզի           

և Վայոց Ձորի տարածաշրջաններում Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան        

դիմելու նախապատվությունը պայմանավորված էր հիմնականում հիշյալ վայրերում ուսուցչի,        

հոգեբանի, սոցիալական գիտությունների և մակավարժի մանագիտության վերաբերյալ դրական        

դիրքորոշմամբ: Տվյալ բուհում արդեն սովորողների օրինակով /որոնք Կրթության հոգեբանության         

և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում կազմում են ընդունվածների 37-40% տարեկան կտրվածքով/,         

դպրոցներում ուսուցչի աշխատանքը և հիշյալ մասնագիտությունների բարձր դիրքը տեղաբնակ         

աշակերտների մոտ հնարավորություն է ստեղծում, ընտրելու հոգեբանության, սոցիալական        

գիտությունների և մանկավարժի մանսագիտությունների համատեքստում: 

 

2018 թ-ի նոյեմբերի 22-23 ընկած ժամանակահատվածում ֆակուլտետում կազմակերպվել է բաց          

դռների օր, որի շրջանակներում Երևանի տարբեր դպրոցների 11-12-րդ դասարանների 100-ից          

ավել աշակերտներին դիմավորել է Ֆակուլտետի դեկանը, ուսումնական և գիտական գծով          

փոխդեկանները, դասախոսներ, ուսանողական խորհրդի նախագահը և անդամներ:       

Աշակերտները այցելել են համալսարանում գործող թանգարան, մուտք են ունեցել         

ընթերցասրահներ, Ֆակուլտետում ծանոթացել են ուսումնական գործընթացի կազմակերպման       

պրոցեսին, ինչպես նաև անմիջական մասնակցություն են ունեցել դասապրոցեսներին:  

Հաշվետու տարում ֆակուլտետը կատարել է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի        
ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և      
ուսումնառության մեթոդների ընտրություն, մշակել մոտեցումներ և քաղաքականություն, որը        
նպաստում է ուսանողակենտրոն ուսուցմանը: 
Վերլուծել ուսումնառության արդյունքները և նրանց համապատասխան դասավանդման և        
ուսումնառության մոտեցումներն ու մեթոդները, դասավանդման և ուսումնառության       
մոտեցումների և մեթոդների պարբերաբար արդիականացման ուսումնասիրությունները,      
քննարկումները, դասավանդման նյութերի և ռեսուրսների արդիականացման շուրջ կատարված        
աշխատանքները, ՄԿԾ-ում նշված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների       
արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:  
 

Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի կողմից սպսարկվող մասնագիտությունների       
բակալավրական և մագիստրոսական կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող       
արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության       
մոտեցումները և քաղաքականությունը կառուցվել են ուսանողակենտրոն ուսուցման       
մեթոդաբանությանը համապատասխան։ Հաշվետու տարում այս ուղղությամբ կատարված       
աշխատանքների թերությունները վեր են հանվել և այս ուղղությամբ աշխատանքներ են          
կատարվում։ 

 Հոգեբանության ամբիոնում  մասնագիտական առարկանների դասավանդման ընթացքում       
դասախոսներն առաջնորդվում են համագործակցային և ուսանողակենտրոն ուսուցման       
սկզբունքներով: 

● Ամբիոնի բոլոր դասախոսները վարժ տիրապետում են համակարգչին և դասերն         
անցկացնում են համակարգչի կիրառմամբ (կիրառվում է PPT սահիկացուցադրման        
ծրագիր), դասերը վարում են ակտիվ և ինտերակտիվ ուսուցման ժամանակակից         
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, լսարանին ներկայացնում են հոգեբանության հետ առնչվող        

 



 
 
 
 

վավերագրական և գիտահետազոտական բնույթի տեսաֆիլմեր, որոնք քննարկվում են        
ուսանողների հետ և արդյունքները հետևողականորեն և ակտիվ կերպով ներկայացվում են          
<<Google classroom>> հարթակում:  

● Սկզբունքորեն վերանայվել է <<Ընդհանուր հոգեբանություն>>, <<Ընտանեկան կյանքի և        
սոցիալական հոգեբանություն>> և <<Տարիքային և մանկավարժական      
հոգեբանություն>>, առարկաների դասախոսությունները՝ դասավանդման    
համագործակցային տեխնոլոգիաների` ուսումնառության փոխներգործուն մեթոդների     
կիրառման համատեքստում: 

● Ամբիոնում սահմանվել է կարգ, ըստ որի՝ մագիստրոսական և ավարտական         
աշխատանքները պարտադիր կերպով կատարվում են հետազոտական հենքի վրա:        
Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողները իրականացնում են տարբեր       
գիտակրթական նախագծեր, ներկայացնում են սահիկահանդեսներ և տիրապետում են        
ուսումնասիրության արդյունքները ինքնուրույն կերպով վերլուծելու հմտություններին: 

 Կատարելագործվել է ուսումնական գործընթացի տեղեկատվական ապահովումը՝ մշակվել       
են կրթական էլեկտրոնային պաշարներ, որի արդյունքում ամբիոնը մշտադիտարկման միջոցով         
կիսամյակը մեկը դրական կամ բացասական կգնահատի դասախոսական կազմի Google         
classroom հարթակում գործունեությունը՝ ըստ կոնկրետ ցուցանիշների 
 
Ուսանողների գնահատման համակարգը ֆակուլտետում, գնահատման բաղադրիչները և       
ակադեմիական ազնվությունը հաշվետու տարում: 
Վերլուծել ֆակուլտետում ուսումնառության արդյունքներին համապատասխան     

ֆակուլտետում/ամբիոններում սահմանված գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները,      

ակադեմիական ազնվություն ապահովող միջոցառումները, գնահատման մոտեցումների      

առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծությունները, ուսումնառողների գնահատման      

մոտեցումների վերանայումները և ուսանողների գնահատման ու գրագողության դեմ        

իրականացվող պայքարի քայլերի արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ       

համապատասխան հիմքերից/:  

Ֆակուլտետն իր զարգացման ռազմավարական ծրագրի գործողությունների կատարման        

պլանում առաջնային տեղ է հատկացնում բարձրորակ կրթությանը և իրականացնում է դրան           

միտված համապատասխան գործընթացներ: Այդ նպատակի իրականացման հիմքում ընկած է         

որակյալ մասնագիտական կրթական ծրագրերով առաջնորդվելու գաղափարը, որի կարևորագույն        

մասն են կազմում ուսումնառության ելքային արդյունքներ ապահովող դասավանդման և         

ուսումնառության մեթոդները: Ֆակուլտետի կրթական ծրագրերում դասավանդման և       

ուսումնառության մեթոդներն ընտրվել են մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի կազմման        

ժամանակ, ներառվել են ծրագրի կառուցվածքի մեջ և ամրագրվել կրթական         

վերջնարդյունքներին: Այսինքն, թվարկված են դասավանդման և ուսումնառության այն        

մեթոդները, որոնց միջոցով ծրագրի ավարտին ուսանողը ձեռք կբերի մասնագիտական գիտելիք և           

իմացություն, գործնական մասնագիտական և ընդհանրական կարողություններ (տես՝       

ֆակուլտետի կրթական ծրագրեր): Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները դասախոսի և         

ուսանողների փոխկապակցված համատեղ գործունեության ձևեր են և կրթական ծրագրերում         

ընտրված են խոսքային, զննական, գործնական, տրամաբանական,      

Ճանաչողական-ստեղծագործական, հետաքրքրությունների խթանման,   

ինտերակտիվ-կառուցողական, համագործակցային ուսուցման, քննադատական մտածողության,     

 



 
 
 
 
խմբային ու ինքնուրույն աշխատանքի խթանման բազմազան մեթոդներ: ՄԿԾ-ներում որպես         

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ ներկայացված են դասական ձևերից՝        

դասախոսություններ, գործնական և սեմինար պարապմունքներ, լաբորատոր աշխատանքներ,       

որոնք գրեթե բոլորն իրենց մեջ ներառում են նյութի մատուցման համակարգչային          

ներկայացումների մեխանիզմը, գիտելիքի ամրագրման համար՝ ինքնուրույն աշխատանքներ,       

անհատական առաջադրանքներ, ռեֆերատներ, էսսեներ, ստեղծագործական մտքի զարգացման       

համար՝ պրակտիկաներ, կուրսային աշխատանքներ, գիտական զեկուցումներ և խմբային        

քննարկումներ, կառուցողական և համագործակցային կարողությունների զարգացման համար՝       

ճանաչողական խաղեր, բանավեճ, դերային խաղ, խմբային աշխատանքներ, փաստաթղթերի հետ         

աշխատանք և այլն: Այդ մեթոդները միտված են «ուսանողակենտրոն» կրթական մշակույթ          

ձևավորելուն: Վերջինիս է միտված նաև ուսումնական պլանների վերանայման ժամանակ         

ընդհանուր մոտեցման ներդրումը /ուսումնական պլաններում այլևս ամրագրված չեն        

գնահատման ձևերը՝ բանավոր կամ գրավոր/, որի արդյունքում, ամբիոնները դասավանդման         

արդյունքների վերլուծության արդյունքում կարող են փոփոության ենթարկել գնահատման ձևերը՝         

քննարկելով և հաստատելով դրանք ամբիոնների նիստերի ժամանակ:  

Հոգեբանության, կիրառական հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի       

ամբիոներում սահմանված գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները, ուսումնառողների       

գնահատման մոտեցումներն ուղղված են ուսումնառության արդյունքների  ապահովմանը :       

Մասնավորապես. 

● գործնական պարապմունքների արդյունավետ ության մակարդակը բարձրացնելու     

նպատակով ամբիոնը  կիրառում է  ժամանակակից հոգեբանական մեթոդներ և        

տեխնոլոգիաներ ՝ ապահովելով  պարապմունքների  համար  համարժեք գիտատեսական      

բազա: 

● հավաքագրվում ու համակարգվում է համացանցում տեղակայված հոգեբանական       

աջակցության և անձի զարգացման հետ  կապված  առաջավոր փորձը; 

● տեսագրվում են մանկավարժական ակտիվ պրակտիկայի ընթացքում ուսանողների կողմից        

իրականացվող հաջողված պարապմունքները: 

● շարունակական պրակտիկայի կազմակերպմանն ուղղված աշխատանքների բարելավման,      

գնահատման նոր համակարգի տեղայնացման նպատակով հստակեցվել են շարունակական        

պրակտիկայի գնահատման բաղադրիչները,  ինչպես նաև  մշակվել են չափ ման        

(գնահատման) համար անհրաժեշտ  գործիքներ: Պարբերաբար վերանայվում և թարմացվում        

են ուսումնաճանաչողական, մանկավարժական և շարունակական պրակտիկաների      

փաթեթները: 

● մանկավարժական պրակտիկան /3-րդ և 4-րդ կուրսերում/ ավարտվում է ուսանողների         

թղթապանակների ներկայացմամբ և հանձնաժողովի կողմից գնահատմամբ:  

 



 
 
 
 

Առարկայական նկարագրերում ընթացիկ ստուգման բաղադրիչի մեջ հաշվառվում է նաև 

կիսամյակի ընթացքում 1 անգամ Google classroom էլեկտրոնային հարթակում տրվող ընթացիկ 

առաջադրանքների գնահատումը: 

 

Ուսանողների գնահատումը 2018 թվականի ընթացքում իրականացվել է համալսարանի կողմից          

տրամադրված գնահատման չափորոշիչների և բաղադրիչների հիման վրա:  

 Ըստ ՀՊՄՀ կանոնադրության ՝  շարունակական և մանկավարժական պրակտիկաների        

արդյունքները ներառվել են ամփոփիչ ավարտական քննությունների գնահատման համակարգում՝        

կազմելով   20%-ը:  

 Ըստ ընդունված կարգի Ֆակուլտետի ուսանողները տեղեկացվում են գնահատման կարգին և           

դրա առանձնահատկություններին ուսումնական տարվա սկզբին՝ ապահովելով այդ գործընթացի        

ազնվությունն ու թափանցիկությունը: Առաջին կուրս ընդունված ուսանողների հետ        

իրականացվում են խմբային և անհատական խորհրդատվություններ, նրանց ծանոթացնելով        

ուսանողների գնահատման կարգին, իսկ բարձր կուրսերի ուսանողներին ներկայացնում են         

գնահատման կարգում տեղի ունեցած փոփոխությունները՝ եթե այդպիսիք կան: Յուրաքանչյուր         

դասախոս իր դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ներկայացնում է իր փաթեթում         

ամրագրված գնահատման չափանիշները և ընթացակարգերը, ապահովում են այդ փաթեթների         

հասանելիությունը ուսանողներին՝ Classroom հարթակում տեղադրելով դասընթացի      

առարկայական նկարագիրն ու թեմատիկ տրոհումը, միջանկյալ և ամփոփիչ ստուգումների         

հարցաշարերը և գնահատման չափանիշները: 

Ֆակուլտետի աշխատանքները մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը նմանատիպ այլ       

ճանաչված մասնագիտությունների կրթական ծրագրերին համապատասխանեցնելու,     

ուսանողների և դասավանդողների շարժունությանը, միջազգայնացմանը նպաստելու      

ուղղությամբ: 

Մասնագիտության կրթական ծրագրի տարանջատումը տեսական, գործնական բաղադրիչների:       

Ֆակուլտետի ներսում կամ տեղական ու միջազգային այլ հաստատությունների տվյալ կամ այլ           

մասնագիտության կրթական ծրագրերին համահունչ աշխատանքներ:  Ուսանողների և       

դասավանդող անձնակազմի շարժունության հնարավորություններն ապահովող և պարզաբանող       

մոտեցումներ: 

Վերլուծել և հիմնավորել մասնագիտության կրթական ծրագրերի բովանդակային հուսալիությունը,        

ֆակուլտետի և այլ հաստատութունների համապատասխան մասնագիտական ծրագրերի հետ        

համադրելիությունը, ինչպես նաև այդ մոտեցումների արդյունավետությունը /կատարել համառոտ        

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն նպաստում ուսումնառողների ու         

դասավանդողների շարժունությանը:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում բակալավրիական և մագիստրոսական կրթական ծրագրերի        

ուսումնական պլանների, մասնագրերի վերանայման աշխատանքների համատեքստում      

վերջիններս համադրվել են ՀՀ բուհերի /ԵՊՀ/ և արտասահմանյան բուհերի հետ: Բոլոր ՄԿԾ-ների            

 



 
 
 
 
մշակման և վերանայման աշխատանքների ընթացքում իրականացվել է ՀՀ և արտասահմանյան          

բուհերի առաջավոր փորձի հետ համեմատություններ /բենչմարքինգ/, մասնավորապես Երևանի        

պետական համալսարանի, Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվայի պետական      

հոգեբանամանկավարժական համալսարանի, Կուբանի պետական համալսարանի, Կրասնոյարսկի      

Վ.Պ.Աստաֆևի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի, Բելառուսի      

Հանրապետության Մաքսիմ Տանկի անվան մանկավարժական համալսարանի,  …..  և նմանօրինակ         

կրթական ծրագրերի հետ` մասնավորապես ուսանողների և դասավանդողների շարժունության        

հետագա հնարավորությունները ապահովելու նպատակով: Ինչպես նաև համալսարանի       

միջազգային համագործակցության բաժնի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում համադրվել        

են ֆակուլտետի և Ռումինիայի Տրանսիլվանիայի Բրաշովի համալսարանի և ֆակուլտետի         

հոգեբանության բակալավրիական և մագիստրոսական կրթական ծրագրերը: Արդյունքում       

բակալավրիական կրթության հոգեբանություն մասնագիտության 1 ուսանող հնարավորություն է        

ստացել մեկնել Բրաշովի համալսարան և փետրվար-հունիս ամիսների ընթացքում սովորել         

այնտեղ:  

Ֆակուլտետի ուսանողները ակտիվորեն մասնակցել են նաև ,,Ամառային դպրոց՛՛ և          

,,Աշնանային դպրոց՛՛ ծրագրերին:  

Կրթական ծրագրեր կազմող աշխատանքային խմբերում կատարվել է ծրագրում ուսումնառողի և           

շրջանավարտի կրթությունը շարունակելու և կարիերայի զարգացման հնարավորությունների       

նախատեսման համեմատական վերլուծություն տարբեր բուհերի կրթական ծրագրերի հետ:        

Համեմատվել են ուսումնասիրվող ծրագրերում կոնկրետ մասնագիտության համար       

շրջանավարտներին առաջադրվող մասնագիտական ոլորտները, նրանց ապագա գործունեության       

տիրույթները, և հնարավոր աշխատանքները կրթական հաստատություններում, հասարակական       

կազմակերպություններում, ձեռնարկություններում, պետական կառավարման և տեղական      

ինքնակառավարման մարմիններում և այլն: Արդյունքները ցույց են տվել, որ ըստ ներկայացված           

առաջարկների մեր կրթական ծրագրերը ապահովում են տվյալ մասնագիտության համար         

միջազգային և ազգային հնարավոր տիրույթները:  

Ֆակուլտետում հաշվետու տարում իրականացված մասնագիտության կրթական ծրագրերի       

մշտադիտարկման, արդյունավետության գնահատման, բարելավման աշխատանքները: 

Շահակիցների կարիքները հաշվի առնող՝ ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների       

վերանայման փաստեր: Արտաքին և ներքին շահակիցների կարիքների ուսումնասիրության        

մեթոդները: Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պարբերաբար գնահատման      

մեխանիզմները: 

Վերլուծել ՄԿԾ-ի մշտադիտարկման, գնահատման և վերանայման մեխանիզմները և դրանց         

արդյունավետությունը,  դրանց հիման վրա իրականացրած բարելավումները: 

Ֆակուլտետում գործել են մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման,        

գնահատման և վերանայման հետևյալ մեխանիզմները: Գնահատվել են ՄԿԾ-ներում արտացոլված         

վերջնարդյունքները՝ համապատասխան պետական կրթական չափորոշիչներին, դուբլինյան      

 



 
 
 
 
նկարագրիչներին, որակի ազգային և սեկտորալ շրջանակներին, ինչպես նաև դասավանդման և          

ուսումնառության մեթոդների ընտրության և համադրման առանձնահատկություններին:  

Կարիքների գնահատման հիման վրա ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր, որոնք         

իրականացրել են մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուսումնասիրություն, ներկայացրել       

բարելավման առաջարկներ: Կրթական ծրագրերի ընթացիկ մշտադիտարկման և վերանայման        

ընթացակարգի համաձայն իրականացվող սիստեմատիկ ինքնուսումնասիրությունն ու      

ինքնագնահատումը նպաստում է հետագա ռազմավարական գործողությունների կատարման       

աշխատանքներին, կրթական գործընթացների բարելավմանը:  

Պարբերաբար իրականացվել են դասալսումներ դեկանի, փոխդեկանների, ամբիոնների        

վարիչների, կողմից, ՊԴԱ փոխադարձ դասալսումներ, ուսանողների և դասախոսների հետ         

խորհրդակցություններ, համատեղ քննարկումներ: Հիմք՝ ամբիոնների դասալսումների      

մատյանները, արձանագրությունները: Մշտադիտարկման և գնահատման արդյունքները      

արտացոլվել են նաև ամբիոնների և ֆակուլտետի տարեկան հաշվետվություններում, որոնք         

քննարկվել են նաև գիտխորհրդի նիստերում, որտեղ որպես շահառու ընդգրկված են նաև           

ուսանողներն ու շահառուները:  

Որպես մշտադիտարկման և գնահատման լավ մեխանիզմ են հանդիսանում ամբիոններում         

առկա պրոֆեսորադասախոսական կազմի թղթապանակների առկայությունը, որոնք համալրում են        

կրթական ծրագրի փաստաթղթային փաթեթը՝ ամբողջացնելով նրա ակնկալիքները: Փաթեթները        

վերանայվում են յուրաքանչյուր տարի, քննարկվում ամբիոններում և մշակվում բարելավման         

նոր առաջարկներ՝ հաջորդ ուստարվա համար: Ծրագրերի մշտադիտարկումն իրականացվում է         

նաև դասալսումների միջոցով, նաև դասընթացի արդյունավետ իրականցման վերաբերյալ        

ուսանողերի կարծիքների հավաքագրման միջոցով՝ դասընթացների դասընթացների ավարտին       

կամ ֆակուլտետի խորհրդում քննարկումների ընթացքում, որտեղ ներկայացված են        

ուսանողները: Մշտադիտարկման լավ մեխանիզմ է ամփոփիչ ատեստավորման       

հանձնաժողովներում արտաքին շահակիցների ընդգրկումը, որոնք ավարտին ներկայացնում են        

նաև հաշվետվություն, որն ամփոփում է հանձնաժողովի կարծիքը շրջանավարտների ձեռք բերած          

ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների մակարդակի վերաբերյալ, ավարտական      

աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի թեմաների, դրանց համապատասխանության և        

շրջանավարտների կողմից աշխատանքների ներկայացման հմտությունների վերաբերյալ և       

առաջարկություններ` շրջանավարտների կողմից դրանց իրականացման հետագա բարելավման       

ուղղությամբ: 

Որպես մշտադիտարկման և կրթական ծրագրերի արդյունավետության գնահատման        

մեխանիզմներ կիրառվում են նաև հարցումները արտաքին և ներքին շահակիցների շրջանում:          

Ֆակուլտետի շրջանավարտների և պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին      

շահակիցների կարծիքների, ուսանողների և շրջանավարտների ֆակուլտետում      

ուսումնառությունից բավարարվածության վերաբերյալ կարծիքների հավաքագրման և      

համապատասխան հարցերի արդյունքների վերլուծության միջոցով պարզաբանվում են կրթական        

 



 
 
 
 
ծրագրի արդյունավետությունը, նրա պահանջվածությունը և աշխատաշուկայի պահանջարկին       

բավարարելը:  

 
IV. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 
 
Ֆակուլտետում հաշվետու տարում իրականացված ուսանողների հավաքագրման      
աշխատանքները, մեխանիզմները:  
2018-2019 ուս.տարվա  առկա ուսուցման 1-ին կուրս են ընդունվել 159 ուսանող, որից           

83 ուսանող բակալավր իսկ 76 ուսանող մագիստրատուրա համակարգ: 

Վճարովի համակարգ    / 28-09-2018թ. N 3193-Ա / 

Հոգեբանության – 63  ուսանող  

Սոցիալական աշխատանք – 3 ուսանող  

Սոցիալական մանկավարժություն – 2 ուսանող 

Սոցիոլոգիա - 5  ուսանող 

Անվճար համակարգ     /24-07-2018թ. N 2272-Ա/ 

Հոգեբանության – 4  ուսանող, որից  2 սփյուռք  /պ/պ/ 

Սոցիալական աշխատանք – 2 ուսանող  

Սոցիալական մանկավարժություն – 2 ուսանող 

Սոցիոլոգիա - 2  ուսանող 

Ընդամենը`     83 ուսանող 

գրաֆիկ 1  

   

2018-2019 ուստարվա առկա ուսուցման մագիստրատուրա 1-ին կուրս են ընդունվել 76 ուսանող           

ֆակուլտետի համապատասխան բաժինները կատարել են ընդունելություն մագիստրատուրա`       

հետևյալ մասնագիտությունների գծով. 

Վճարովի համակարգ    / 03-10-2018թ. N 3288-Ա / 

❏ Հոգեբանություն- 6 ուսանող որից  1 սփյուռք  /վճարովի/ 

❏ Զինվորական հոգեբանություն-5 ուսանող 

❏ Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա-9 ուսանող  

❏ Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն-6 ուսանող  

❏ Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն-3 ուսանող  

 



 
 
 
 

❏ Գործնական հոգեբանություն-5 ուսանող  

❏ Իրավաբանական հոգեբանություն-10 ուսանող  

❏ Ընտանիքի հոգեբանություն-2 ուսանող 

❏ Մանկավարժական հոգեբանություն-4 ուսանող 

❏ Սոցիոլոգիա-1 ուսանող  

❏ Սոցիալական մանկավարժություն-10 ուսանող  

❏ Սոցիալական աշխատանք-2 ուսանող 

Անվճար համակարգ    / 25-06-2018թ. N 2105-Ա/ 

❏ Հոգեբանություն- 1 ուսանող  

❏ Զինվորական հոգեբանություն-1 ուսանող 

❏ Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա-1 ուսանող  

❏ Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն-1 ուսանող  

❏ Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն-1 ուսանող  

❏ Ընտանիքի հոգեբանություն-1 ուսանող 

❏ Մանկավարժական հոգեբանություն-2 ուսանող 

❏ Սոցիոլոգիա-2 ուսանող  

❏ Սոցիալական մանկավարժություն-1 ուսանող  

❏ Սոցիալական աշխատանք-2 ուսանող 

Ընդամենը`    76  ուսանող 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
գրաֆիկ 2 

 



 
 
 
 

 

 

2018-2019թ. ուստարվա  հեռակա  բակալավր ուսուցման 1-ին կուրս են ընդունվել 78  ուսանող: 

Վճարովի համակարգ    / 28-11-2018թ.N 3902-Ա/ 

Հոգեբանություն 031301.01.6 – 59  ուսանող,որից  1 սփյուռք,9-   պայմանական ,7ԲԶ  վճարովի , 

Սոցիալական աշխատանք 092301.01.6 – 6 ուսանող, որից  2պայմանական,1ԲԶ վճարովի  

Սոցիալական մանկավարժություն 011301.03.6 – 6 ուսանող,որից 1 29.1. ով         

արտոնություն,անվճար 

Սոցիոլոգիա 031401.01.6 - 7 ուսանող, որից  1 ԲԶ վճարովի պայմանական 

 



 
 
 
 
 

 

 

Հեռավար  ուսուցում են ստանում 15 ուսանող. 

Մանկավարժություն և հոգեբանություն - 7 ուսանող 

Հոգեբանություն - 3 ուսանող 

Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա - 2ուսանող 

Սոցիալական աշխատանք - 2ուսանող 

Սոցիալական մանկավարժություն - 1 ուսանող 

Ֆակուլտետում ուսանողների թիվը`ըստ կրթական ծրագրերի և ուսուցման ձևերի: 

Բակալավրի 
առկա 807 
հեռակա 453 

Մագիստրոսի 
առկա 208 
հեռակա - 

Ուսումնառողների շարժը հաշվետու տարվա կտրվածքով    
 
Ֆակուլտետում  11 ուսանող  առկա ուսուցման համակարգից տեղափոխվել են  հեռակա ուսուցման          
համակարգ ընտրելով նույն մասնագիտությունը, պատկերը գրաֆիկ 3-ում. 
 

 

 

 

 

գրաֆիկ 3 

 



 
 
 
 

 

 

Նույն մասնագիտության  հեռակա ուսուցման համագարգից  առկա ուսուցման համակարգ        

տեղափոխվել է  2 ուսանող  

● Հոգեբանություն 2-րդ կուրս-  1 ուսանող 

● Սոցիալական աշխատանք 2-րդ կուրս - 1 ուսանող 
 

Ուսանողների արտահոսք   
Ֆակուլտետի  հեռակա ուսուցման համակարգի  27 ուսանող հեռացվել է, 7-ը՝ ազատվել է           
համալսարանից իր դիմումի համաձայն 
Հաստատություն/երկիր թիվ 
1   
2   
3   
4   
5   
Ուսանողների ներհոսք   
Հաստատություն/երկիր  առկա թիվ 
1 ,,Հայբուսակ՛՛ համալսարանի Բժշկական ֆակուլտետի    

,,Բնապահպանություն և բնօգտագործում՛՛   
մասնագիտությունից առկա ուսուցման համակարգի    
՛՛Հոգեբանություն ՛՛ մասնագիտության 1-ին կուրս 

 
1 

2 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Սկզբնական կրթության      
ֆակուլտետի ՛՛ Նախադպրոցական մանկավարժություն և     
մեթոդիկա՛՛ մասնագիտությունից առկա ուսուցման    
համակարգի ՛՛Հոգեբանություն՛՛ մասնագիտության 1-ին    
կուրս 

  
 
1 

Հաստատություն/երկիր  հեռակա 
1 Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջից    

հեռակա ուսուցման համակարգի  «Սոցիալական    
աշխատանք» մասնագիտության 2 - րդ կուրս 

  
                     1 

2 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթական համալիրի    
մանկավարժական ուսումնարանից հեռակա ուսուցման    

  
                     1  

 



 
 
 
 

համակարգի «Հոգեբանություն» մասնագիտության 2 - րդ      
կուրս 

3 Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջից     
հեռակա ուսուցման համակարգի «Հոգեբանություն»    
մասնագիտության 2 - րդ կուրս 
 

  
                     1 

4 Երևանի պետական հումանիտար քոլեջից  հեռակա     
ուսուցման համակարգի  «Սոցիալական   
մանկավարժություն» մասնագիտության 2 - րդ կուրս 
 

  
                     1 

5 Արմավիրի պետական բժշկական քոլեջից հեռակա     
ուսուցման համակարգի «Հոգեբանություն»   
մասնագիտության 2 - րդ կուրս 
 

  
                     1 

6 «Շախմատ» մասնագիտության հեռակա ուսուցման    
բակալավրի կրթական ծրագրի 1 - ին կուրսից հեռակա        
ուսուցման համակարգի «Հոգեբանություն»   
մասնագիտության 1 - ին կուրս 
 

  
 
                     1 

Հեռացումներ և վերականգնումներ 
տոկոս 
 

 
թիվ 
 

 
 
1 Դուրս մնացած ուսանողների տոկոսը/ թիվը 

2.5 % 26  /առկա/ 
 

5.9 %  27հեռացում
/հեռակա/ 

 
 
2 Վերականգնված ուսանողների տոկոսը/ թիվը 

1.5 % 16  /առկա/ 
  
       5,2 % 

24 /հեռակա ,
որից մեկը 
վերականգն
ման փուլում 

է  
Վերլուծել ֆակուլտետի ուսանողների հավաքագրման իրականացման մեխանիզմների      
արդյունավետությունը։  

 Ֆակուլտետում գործել են ուսանողների հավաքագրման արդյունավետ մեխանիզմներ:        
Մասնավորապես աշխատանքներ են իրականացվել բակալավրիական և մագիստրոսական       
կրթության ընդունելության ապահովման նպատակով: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս          
կազմվել է հանրապետության հիմնական և ավագ դպրոցների շրջանակներում, ինչպես նաև միջին           
մասնագիտական հաստատություններ այցելությունների ժամանակացույց: 

Աշխատանքներում ընդգրկվել են ֆակուլտետի վարչական անձնակազմը և ամբիոնների         
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը: Այցելություններ են իրականացվել Երևանի և մարզերի        
հիմնական, ավագ, միջնակարգ դպրոցներ և միջին մասնագիտական հասատտություններ:        
Դպրոցների ընտրության հարցում նախապատվությունը տրվել է այն տարածաշրջաններին,        
որոնք համեմատաբար առավել մեծ ներկայացվածություն ունեն ֆակուլտետում, ինչպես նաև այն          
դպրոցները, որոնք ունեն առավել բարձր վարկանիշ: Հետադարձ կապի ապահովման նպատակով          
ֆակուլտետի կողմից այցեր են կատարվել նաև նախորդ տարիներին քարոզարշավին ընդգրկված          
դպրոցներ, ինչը հնարավորություն է տվել ուշադրության կենտրոնում պահել տվյալ թիրախ          
խմբերը: 
Հավաքագրման աշխատանքների ժամանակ գործածվել են ֆակուլտետը ներկայացնող       
տեղեկատվության տարածման միջոցները՝ տեսահոլովակներ, բուկլետներ և բրյոշուրներ,       
գովազդային հոլովակներ, որոնք ներկայացնում են ԲՈՒՀ-ի վերջին տարիների ձեռքբերումները և          
նվաճումները, ինչպես նաև մասնագիտությունները:  Ամբիոններում քննարկվել են դպրոցներում        

 



 
 
 
 
մասնագիտական աշխատանքների իրականացման արդյունավետ ուղիների և միջոցների կիրառման        
հնարավորությունները: Նախորդ տարիների փորձից ելնելով՝ ամբիոններում ստեղծվել են        
մեթոդական խմբեր, որոնք մշակել են մեթոդական նյութեր դպրոցներում կողմնորոշման         
աշխատանքները վարպետաց դասերի /մաստեր կլաս/ ձևաչափով անցկացնելու համար, որը ավագ          
դպրոցականներին հնարավորություն է տալիս առավել հստակ պատկերացում կազմել        
մասնագիտության վերաբերյալ: Բ արձր  դասարաններում  իրականացվել են նաև կոնկրետ        
միջադեպերի  քննարկումներ ,  հոգեբանական  թեմաների  ներկայացումներ ,  հոգեվերականգնողական      
առանձին  մեթոդիկաների  հետ  ծանոթացում  և  դրանց  կիրառություն, ինչպես նաև հոգեբանությանը          
վերաբերվող   ստենդների ,  ալբոմների   պատրաստում: 
Քանի որ ֆակուլտետը խնդիր ունի Սոցիոլոգիա և սոցիալական աշխատանք մասնագիտությունների          
համալրման ուղղությամբ, մշակվել են նաև վարպետաց դասերի ծրագրեր համապատասխան         
մասնագիտությունների ներկայացման ուղղությամբ, մասնավորապես սոցիոլոգիական հարցումների      
իրականացման, վերլուծության, քեյս մեթոդի իրականացման կոնկրետ օրինակների ներկայացման        
ձևաչափով:  

 Ֆակուլտետը համագործակցում է նաև Մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի հետ, որտեղ          
ուսանողներն անց են կացնում իրենց մասնագիտական պրակտիկան և ներգրավվում տարբեր          
կրթական հաստատություններում կազմակերպվող մասնագիտական կողմնորոշման     
աշխատանքներին, ինչպես նաև մասնագիտությունների Էքսպո ծրագրերին:  

Վերջին 3 ուսումնական տարիների ընթացքում ֆակուլտետում բակալավրիական և         
մագիստրոսական կրթության բոլոր մասնագիտությունների գծով ընդունված ուսանողների թիվը` 
 

 
 Գծապատկերներից երևում է, որ ուսանողների թվաքանակը նախորդ տարվա         

համեմատությամբ 2018-2019 ուսումնական տարում բակալավրիական կրթական ծրագրում       
նվազել է 13 տոկոսով, իսկ մագիստրատուրայում գրանցվել է աճ: Բակլավրիական կրթության           
դիմորդների նվազումը պայմանավորված է վերջին տարիներին Հայաստանում դիմորդների        
էական նվազման գործընթացով: 
 
Վերհանել հեռացումների և վերականգնումների պատճառները։  
 
Ֆակուլտետում  առկա  ուսուցման համակարգից  հեռացված ուսանողների թիվը կազմում է 19,          
որից 3-ը հեռացվել են 2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննություններից         
անբավարար գնահատական ստանալու, 3-ը տարկետման ժամկետը լրանալու և համալսարան         
չներկայանալու, 13 ուսանող անբավարար առաջադիմության և ուսման վարձը չվճարելու         
պատճառով: 7 ուսանող ազատվել է համալսարանից իր դիմումի համաձայն: 

 



 
 
 
 
 
Ընդամենը՝   26 ուսանող 
 
գրաֆիկ 4 
 

 
 
Վերականգնված ուսանողների  թիվը 16 է: 
 
Որից 8 ուսանող շարունակել է, իսկ 8 ուսանող վերականգել է ուսնողական իրավունքները:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

գրաֆիկ 5 
 

 



 
 
 
 

  
 

 
Ֆակուլտետում հեռակա ուսուցման համակարգից  հեռացված ուսանողների թիվը կազմում է 27, որից           
6-ը հեռացվել են 2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննություններից անբավարար         
գնահատական ստանալու, 5-ը տարկետման ժամկետը լրանալու և համալսարան չներկայանալու, 16          
ուսանող անբավարար առաջադիմության և ուսման վարձը չվճարելու պատճառով: 7 ուսանող          
ազատվել է համալսարանից` իր դիմումի համաձայն: 
 
Ընդամենը՝   34 ուսանող 

 
Հեռակա համակարգում Վերականգնված ուսանողների թիվը 24 է,որից 5 ուսանող շարունակել է,            
իսկ 19 ուսանող վերականգել է ուսնողական իրավունքները /երկտարեցի/:  
  

  
 
 
 

 



 
 
 
 
Հաշվետու տարում ֆակուլտետի ուսանողների ներգրավվածությունը մասնագիտական      
գիտահետազոտական աշխատանքներում:  
Ֆակուլտետի գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված ուսանողների      
թիվը։ 
Բակալավր  
Մագիստրոս 2 
Ընդհանուր  
Ուսումնառողների մասնակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ցանկը և դրանցում ներգրավված        
ուսանողների թիվը 
 Գիտահետազոտական ծրագիր ուսանողների թիվ 
1   
2   
3   
4   
Ուսումնառողների հեղինակությամբ և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված աշխատանքների      
թիվը 
 Տպագրված աշխատանք ուսանողների թիվ 

1 
Ֆրյոբելյան համակարգի արտացոլումը Սոֆյա    
Արղությանի մանկավարժական հայացքներում 

1 

2 
Ղազարոս  Աղայանի  հեքիաթները  որպես    
նախադպրոցականի  բարոյական  դաստիարակության   
միջոց 

1 

3 

Изменения, внесенные иммигрантам в    
социально-экономическую систему современного   
армянского общества 
  

1 

4 
Расово-антропологические теории при   
неравноправии человеческих рас 
  

1 

5 
Особенности конфликта в армянских семьях 
  

1 

6 
«Սոցիալական աշխատանք մասնագիտության կրթական    
գործընթացում առկա խնդիրներն ու դրանց     
հաղթահարման հնարավոր ուղիները ՀՀ-ում» 

1 

7 
<< ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА    
СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОДРОСТКОВ >> 

2 

 
V. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ 

 
Ֆակուլտետում գործում են կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար անհրաժեշտ        
որակավորումներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության՝ ՀՊՄՀ      
քաղաքականությանը համապատասխան հստակ մոտեցումներ: 
Վերլուծել ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքի արդյունավետությունը      
հաշվետու տարում: Վերլուծել ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական       
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որակների համապատասխանությունը ֆակուլտետի մասնագիտական կրթական ծրագրերի      
նպատակներին:  
ՊԴԱ կազմի ձևավորման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը ամրագրված են ՀՊՄՀ-ի         
կանոնադրությունում, ներքին կարգապահական կանոններում և Պրոֆեսորադասախոսական      
կազմի ձևավորման կանոնակարգում: Ֆակուլտետի ամբիոնների ՊԴԱ գերակշիռ մասն ունի         
գիտական աստիճան: Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնն այս առումով ուներ          
որոշակի խնդիրներ, որոնք հաշվետու ժամանակահատվածում լուծվել են գիտական աստիճան         
ունեցող, կոչում ունեցող մասնագետներ հրավիրելու միջոցով: Իրականացվում են նաև         
ամբիոնային հաստիքային հիմնական ՊԴԱ կազմի մասնագիտական աճին ուղղված        
աշխատանքներ:  

Ֆակուլտետի ՊԴԱ հիմնական կազմը ամբողջովին ներգարվված է ամբիոնների գերակա         
գիտական ուղղությունների շրջանակներում իրականացվող հետազոտություններում: 

Ֆակուլտետի ՊԴԱ կազմում ներգրավված են նաև գործատուներ, ոլորտի լավագույն պրակտիկ           
մասնագետներ, ինչը միտված է ֆակուլտետ-գործատու համագործակցության ընդլայնմանը,       
ուսանողների ուսումնական գործընթացի, մասնավորապես պրակտիկաների կազմակերպման,      
տեսականի և գործնականի համադրման, ուսանողների հետագա աշխատանքային       
գործունեության և մասնագիտական կայացման գործընթացների արդյունավետության      
ապահովմանը:  
 Դասախոսական կազմի ընտրության համար ուղենիշ են հանդիսանում ՀՊՄՀ        
ռազմավարությունը, ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագրի գործողությունների կատարման      
պլանը, ՄԿԾ-ի նպատակները: Ֆակուլտետը և ամբիոնները յուրաքանչյուր մասնագետի        
ներգրավման համար քննարկման են ենթարկում թեկնածուների բազային կրթությունը,        
աշխատանքային փորձը (ոլորտի)`  իրականացնելով որակական գնահատում, հաշվի առնելով
նաև ՄԿԾ-ի կարիքներն ու նպատակները, հավակնորդի կարողությունների       
համապատասխանությունը մասնագիտության կրթական ծրագրերի սահմաններում շնորհվող      
որակավորումներին: 
Հաշվետու տարում դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի        
գնահատման աշխատանքները ֆակուլտետում: 
Հաշվետու տարում՝ դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի        
գնահատման մեխանիզմներն ու գործիքները: Դասավանդողների մասնագիտական որակների և        
նրանց աշխատանքի գնահատման գործընթացի արդյունավետությունն արտահայտող      
վերլուծություններ:  
 

Հաշետու տարում Ֆակուլտետում դասախոսական կազմի գնահատման գործընթացները        
պայմանավորվել են առաջին հերթին համալսարանի ներքին պահանջները արտացոլող        
ընթացակարգերով: Ֆակուլտետի բոլոր ամբիոններում ներդրվել է դասախոսի թղթապանակ, որի         
նպատակն է իրականացնել ՊԴԱ մասնագիտական որակների պարբերական գնահատում:        
Թղթապանակում, որպես կանոն, ներառվում են դասախոսի անհատական ուսումնական պլանը,         
իր կողմից դասավանդվող առարկաների նկարագրերը և մեթոդական փաթեթները, մեթոդական և          
մանկավարժական գործունեության արդյունքները, գիտահետազոտական աշխատանքների մասին      
վավերացված տեղեկությունները, համալսարանի գործունեության տարբեր ոլորտներում      
իրականացված աշխատանքների վկայությունները, տարեկան հաշվետվությունները,     
մասնագիտական փորձառությանն առնչվող, մասնագիտական որակները բնութագրող      
փաստաթղթերն ու նյութերը, դասալսումների, պրակտիկաների դիտարկման արդյունքները:       
Թղթապանակը տարեկան մեկ անգամ ենթակա է գնահատման ամբիոնի /այդ թվում նաև           
գործընկերների/ և ուսանողների կողմից: 

Գնահատման նպատակով բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի       
ուսումնական գործընթացները ենթարկվում են պարբերաբար դասալսումների դեկանի,       
ամբիոնների վարիչների կողմից: Իրականացվում են նաև ՊԴԱ փոխադարձ դասալսումներ: Բոլոր          
դասալսումների արդյունքները քննարկվոմ են ամբիոնների նիստերում, անհրաժեշտության       
դեպքում նաև ֆակուլտետի խորհրդում: ՊԴԱ աշխատանքային և մասնագիտական        
գործունեության պարբերաբար վերլուծության արդյունքները հիմք են հանդիսանում դասախոսի        
հետագա աշխատանքային գործունեության նպատակահարմարության համար: 

 



 
 
 
 
 ՊԴԱ կազմի աշխատանքի գնահատման համակարգ է նաև համալսարանում ներդրված         
ՀՊՄՀ էլեկտրոնային հարթակում դասախոսների ակտիվության ամենամսյա մշտադիտարկման       
տվյալները: 2018 թվականին համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ վերջինս        
իրականացնում են կրթական ծրագրերի պատասխանատու ամբիոնները: Էլեկտրոնային       
հարթակի առկայությունը և գործունեությունը նպաստում է ՊԴԱ ուսումնամեթոդական        
ուղղվածության աշխատանքների բարելավմանը, դասախոս-ուսանող փոխշահավետ     
համագործակցությանը, դասապրոցեսի ինտերակտիվության, ուսանողների ինքուրույնության     
աճին:   
Հաշվետու տարում դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումները      
ֆակուլտետում: 
Դասավանդողների կատարելագործման միջոցառումների պլանները` ըստ մեթոդական,      
մասնագիտական և բարեփոխումների ուղղվածությունների:  
 
Հոգեբանության ամբիոն 
 

Ամբիոնի   գիտական   սեմինա ր նե ր անցկացման վայրը, օրը 

Նախատեսվում է ,,Մանիպուլյացիաներ   
ազդեցություն հակազդեցություն,,  
գիտագործնական սեմինար, վարող՝ հ․գ․թ․    
Լիլիթ Վարդանյան, կազմակերպիչ   
լրագրություն 2 րդ կուրսի ուսանողնուհի՝ Անի      
Կիրակոսյան 

,,Պրոգրես,, երիտասարդական  
նախաձեռնությունների կենտրոնում կենտրոն   
06․12․2018 ժամը 14։00 

  

Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման     
ուղիները 

ԿԱՆԱ հոգեբանական կենտրոն  13.10.18 

Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման     
ուղիները 

Գյումրի 
28,10.18 

Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման     
ուղիները 

ԿԱԻ-ի ՎԱնաձորի մասնաճյուղ 
04.11.18 
  

Կավաթերապիա 
ԿԱՆԱ հոգեբանական կենտրոն 
28.11.18 

Հեքիաթաթերապիա ՀՊՄՀ, 24.10.18 

Սիմվոլների ներշնչող նշանակությունը ՀՊՄՀ, 04.11.18 

 
 
Վերապատրաստումներ 
 

Դասախոս 
Ա.Ա.Հ./հաստիք 

ՈԲ-ի անցկացման  
հաստատություն ՈԲ ժամկետները Արդյունք 

Մակիչյան Ս.Ա., հ.գ.թ.,   
դոցենտ 

Ռումինիայի 
Տրանսիլվանիայի 
Բրաշովի համալսարան 

03.06.2018-09.06.2018 Հավաստագիր 

 



 
 
 
 

Մ. Քելոյան, հ.գ.թ.   
դասախոս, դասախոս  
Ն. Հարությունյան 

Մանկական 
հոգեթերապիա /30  
ժամյա թրենինգ/ՙ 
  

Հունիս-հուլիս, 2018,  
Երևան 

Հավաստագիր 

Մ. Քելոյան, հ.գ.թ.   
դասախոս 

Հետազոտություն և  
կրթություն՚ թեմայով  
աշխատաժող, 

Հոկտեմբերի 5,  
ՈԱԱԿ-ի գրասենյակ 

  

Ն. Հարությունյան Կէան ՀԿ Հուլիս Հավաստագիր 

Ն. Հարությունյան МГППУ 09-19.09.2018 Հավաստագիր 

 
Կիրառական հոգեբանության ամբիոն 
 

Ամբիոնի   գիտական   սեմինա ր նե ր անցկացման վայրը, օրը 

- Հոգեբանական փորձաքննութան 
կազմակերպման իրավական, 
հոգեբանական հիմքերը 

- Դատահոգեբանական փորձաքննության 
ինստիտուտի կայացման խնդիրները 
ՀՀ-ում 

- Համալիր փորձաքննությունների հետ 
կապված խնդիրներ 

- Փորձաքննության իրականացման 
յուրահատկությունները, 
դժվարությունները, առկա խնդիրները  
 

Թեմաների շուրջ սեմինար-քննարկում, կլոր 
սեղան 

20.12.2018թ.  
ՀՊՄՀ (Կարմիր դահլիճ)  
 

 
Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն 
 

Ամբիոնի գիտական սեմինարներ 

Սեմինարի անվանումը անցկացման վայրը, օրը 

Հաշմանդամության հիմնախնդիրները  
(հաշմանդամների իրավունքների 

պաշտպանության միջազգային փորձը)  

ՀՊՄՀ, նոյեմբորի 6-9 
/անցկացրել է Արթին Աքյուզը/ 

«Գիտության պատմություն և 
փիլիսոփայություն» և «Գիտական 

հետազոտության մեթոդաբանություն» 
դասընթացների առարկայական տիրույթը և 
դասավանդման առանձնահատկությունները  

ՀՊՄՀ, նոյեմբերի 28-ից (3 շաբաթ 
տևողությամբ) 

/անկացրել է Քաջիկ Օհանյանը/ 

Սոցիալական շարժումները և հասարակության 
փոխակերպումները; 

ՀՊՄՀ, հոկտեմբերի 10-11 
/անցկացրել է Մարեկ Սոկոլովսկին/ 

 



 
 
 
 

Ֆրանսիացի սոցիոլոգ Գի Դեբորի հայացքները 
տրանսֆորմացիոն հասարակության 

վերաբերյալ 

Ռուսական սոցիոլոգիայի պատմությունը 
ՀՊՄՀ, հոկտեմբերի 10-11 

/անցկացրել է Տատյանա Գուժավինան/ 

Սոցիոլոգիական հետազոտությունների դերն ու 
նշանակությունը սոցիալական 

հիմնախնդիրների լուծման գործում 
/Չերեպովեց քաղաքի օրինակով/ 

ՀՊՄՀ, հոկտեմբերի 10-11 
/անցկացրել է Ալբինա Մեխովան/ 

Մարդկանց վարքը և օրենքները գիտական 
հայեցակարգերում 

 

ՀՊՄՀ, հոկտեմբերի 10 
/անցկացրել է Սերգեյ Բիստրյանցևը/ 

Հաջողակ սոցիալական ձեռնարկատերի 6 
հատկանիշները 

ՀՊՄՀ, նոյեմբերի 3 
/անցկացրել է Գոհար Մկոյանը/ 

Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը 
Հայաստանում․ հնարավորություններ և 

մարտահրավերներ 

ՀՊՄՀ, նոյեմբերի 3 
/անցկացրել է Սաթիկ Բադեյանը/ 

Համայնքի ներգրավվածության կարևորությունը 
ՍՁ գաղափարի իրագործման գործում 

ՀՊՄՀ, նոյեմբերի 16 
/անցկացրել է Գոհար Մնացականյանը/ 

Ինչպե՞ս գրել գրագետ CV 
ՀՊՄՀ, նոյեմբերի 7 

/անցկացրել է Տիգրան Ավագյանը/ 

Թայմ Լենդ գիտակրթական կենտրոնի դերն ու 
նշանակությունը Կալավան գյուղի զարգացման 
և սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման 

գործում 

ՀՊՄՀ, նոյեմբերի 16 
/անցկացրել է Ռոբերտ Ղուկասյանը/ 

Սոցիալական բիզնեսը Հայաստանում 
ՀՊՄՀ, նոյեմբեր 16 

/անցկացրել է Գագիկ Վարդանյանը/ 

 
 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման տարեկան գրաֆիկ 

Դասախոս 
Ա.Ա.Հ./հաստիք 

ՈԲ-ի անցկացման 
հաստատություն ՈԲ ժամկետները Արդյունք 

Սահակյան Արմեն 
Կոլյայի  

(ս․գ․դ, պրոֆեսոր) 
/1.5/ 

Սանկտ-Պետերբուրգի 
պետական 

տնտեսագիտական 
համալսարան 
(СПбГЭУ), ՌԴ 

հունիսի 11-15  

Սահակյան Արմեն 
Կոլյայի  

(ս․գ․դ, պրոֆեսոր) 
/1.5/ 

Սանկտ-Պետերբուրգի 
տնտեսագիտության և 

կառավարման 
տեխնոլոգիաների 
համալսարան 

նոյեմբեր 12-16  

 



 
 
 
 

/СПбУТУиЭ/, 
/ Անձնակազմի 
կառավարման 
ամբիոն/,  ՌԴ 

Մխիթարյան 
Սամսոն Արարատի 

(ս.գ.թ, դոցենտ) 
/0.5/ 

ԵՊՀ 
«Միգրացիայի 

կարգավորումները» 
(Լ․ Հեշլի, Ավստրիայի 
Գրացի համալսարանի 

պրոֆեսոր) 

մարտի 13-14  

Մխիթարյան 
Սամսոն Արարատի 

(ս.գ.թ, դոցենտ) 
/0.5/ 

ԵՊՀ 
«Մեծ տվյալների 
վերլուծության 
սոցիոլոգիական 
մոտեցումները» 

(Շ․Ռոտ, Ֆրանսիայի 
Ռենեսի համալսարան) 

ապրիլի 10-11  

Կարապետյան 
Մանյա Հրաչիկի 

(դասախոս) 
/0.5/ 

   ՅՈՒՆԻՍԵՖ, 
Համաշխարհային 
բանկ, ՀՍԱԱ, 
Երևան 

(«Սոցիալական 
պաշտպանության 
դերը կայուն 
զարգացման 
օրակարգում․ 
չանտեսելով ոչ 
ոքի» միջազգային 
համաժողով) 

հոկտեմբերի 31-ից 
նոյեմբերի 2  

Կարապետյան 
Մանյա Հրաչիկի 

(դասախոս) 
/0.5/ 

         Ուսումնական այց 
Օսլո՝ Ռուդոլֆ 

Շտայների անվան 
համալսարան (որպես 
վերապատրաստողնե

րի 
վերապատրաստող) 

«Կամուրջների 
կառուցում» 
Եվրասիական 

ծրագրի 
շրջանակներում 

 հոկոտեմբեր 22-29 
  

Կարապետյան 
Մանյա Հրաչիկի 

(դասախոս) 
/0.5/ 

   Ուսումնական այց և 
մասնակցություն 
միջազգային 
սեմինարին՝ 

«Հաշմանդամություն 
ունեցող մարդկանց 
սոցիալ-մշակութային 

ներառման 

հունիս 26-28  
  

 



 
 
 
 

կազմակերպումն ու 
աշխատանքով 
ապահովումը 
ներառական 
արվեստի և 
աշխատանքի 
կենտրոնում» 
թեմայով 

Եկատերինբուրգ 

 
 

 
VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ 
 
Ֆակուլտետը հաշվետու տարում իրականացրել է հետազոտական ոլորտում իր        
հետաքրքրությունները և հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն:  
Վերլուծել հաշվետու տարում ֆակուլտետում հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և        
հավակնությունների ռազմավարության արդյունավետությունը և արդիականությունը /կատարել      
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:  

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հետազոտական ոլորտի        
հետաքրքրություններն ու հավակնություններն արտահայտվոում են 2016-2020 թվականների       
ռազմավարության ծրագրի կատարման գործողություններում և մասնավորապես 2018 թվականի        
գործողություններում: 

Աշխատանքներ են տարվում բուհի և ֆակուլտետի առաքելությունից բխող գիտական          
դպրոցների /որոշակի գիտական ուղղության կամ թեմա զարգացնող գիտական ներուժի         
ստեղծման ուղղությամբ: Մասնավորապես,  Հոգեբանության ամբիոնում ևս 1 տարով        
երկարաձգվել են «Փոխակերպվող հասարակությունում սովորողների հոգեբանական      
անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրների հետազոտումը» թեմայի ուղղությամբ      
հետազոտական աշխատանքները, ինչպես նաև ամբիոնի ՊԴԱ անձնակազմն ընդրկված է         
,,Շախմատ առարկայի ուսուցման գործընթացի հոգեբանական, սոցիոլոգիական և       
մանկավարժական ուսումնասիրությունները՛՛ գիտական թեմայի հետազոտական աշխատանքների      
մեջ:  Կիրառական հոգեբանության ամբիոնում հետազոտություններ են իրականացվում       
,,Ներշնչանքի հոգեբանություն և հիպնոս՛՛, ,,Հոգեբանական պրոբլեմներ, էություն, բնութագրերը,        
դասակարգման և ախտորոշման սկզբունքները՛՛ ուղղություններով: Վերջին ուղղությամբ       
Կիրառական հոգեբանության ամբիոնն իրականացնում է միջազգային գիտաժողովի       
նախապատրաստման աշխատանքներ, որը կանցկացվի 2019 թվականին:  

 Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնը շեշտադրում է արտասահմանյան         
երկրների հետ միջազգային համագործակցությունը, համատեղ հետազոտական աշխատանքը, այդ        
թվում նաև ուսանողների հետ:  Ամբիոնի կողմից ծավալած հետազոտական գործունեությունը,         
տարբեր հետազոտական կառույցներում, կենտրոններում, կազմակերպություններում ուսանողների      
պրակտիկաների կազմակերպումն ու անցկացումը հնարավոր է դառնում նշյալ        
կազմակերպությունների հետ ամբիոնի ունեցած համագործակցության արդյունքում,      
հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին «կրավորական ունկնդրի» կարգավիճակից անցում        
կատարել «ակտիվ մասնակցի» կարգավիճակին։ Այլ կերպ ասած՝ ձեռք բերել տեսական գիտելիքները           
գործնականում կիրառելու հնարավորություն։ 

Ֆակուլտետը և ամբիոնները աջակցում են միջազգային և հանրապետական գիտական          
ծրագրերին ՊԴԱ-ի մասնակցությանը, ներգրավում երիտասարդ գիտնականներին, կամուրջ       
ստեղծում ավագ և երիտասարդ սերունդների միջև:  

Կազմակերպվում են միջազգային և հանրապետական գիտաժովովներ,       
սեմինար-քննարկումներ, աշխատաժողովներ և կլոր-սեղաններ կամ այլ հարթակներ, որտեղ        
ներկայացվում են գիտական հետազոտությունների արդյունքները/ տես՝ ամբիոնների       
հաշվետվությունները/: 

Խթանվում է ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատությունների       
 



 
 
 
 
հրատարակման ակտիվությունը հեղինակավոր, նաև միջազգային վարկանիշային ամսագրերում       
/տես՝ ամբիոնների հաշվետվությունները, սույն հաշվետվության հաջորդ կետը, ֆակուլտետի 2018         
թվականի գիտական աշխատանքների հաշվետությունը/:  
  
Ֆակուլտետի գործունեությունը հետազոտական գործունեության միջազգայնացման ուղղությամբ: 
ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների թիվ 

 Ամսագիրը 
(երկիրը) Վարկանիշը 2018թ․ հրապարակումների թիվ 
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Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների      
ցանկը 
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ՀՀ-ում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկը 
 Ամսագիրը  Վարկանիշը 2018թ․ հրապարակումների թիվ 
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 Փիլիսոփայությունը 
արդի աշխարհում  2 

 

Խորհրդահայ 
մշակութային 
կոնցեպտը, 
Միջազգային 
կոնֆերանսի 
հիմնադրույթներ 
(Ապրիլ 26-28),  

 1 

 

Ազգ,պետություն, 
հայրենիք 
պետականության 
գաղափարը/Երևան
04.05,2018թ, 
/գիտաժողովի 
նյութերիժողովածու 

 2 

 Կանթեղ  1 
Վերլուծել ֆակուլտետի հետազոտական գործունեության միջազգայնացման աշխատանքները      
հաշվետու տարում:  
Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպվում է միջազգային       
կոնֆերանս. <<Հոգեբանական պրոբլեմներ. բնութագրերը, դասակարգման և ախտորոշման       
սկզբունքները>>, որի շրջանակներում համագործակցում ենք մոտ 15 երկրի մասնագետների,         
գիտահետազոտական հիմնարկների և ասոցիացիաների հետ (օրինակ, Ռուսաստանի       
հոգեբուժական ասոցիացիայի, Հայաստանի հոգեբուժական ասոցիացիայի և այլն):  
Ֆակուլտետը կապ է հաստատել նաև Բելառուսի Հանրապետության Մաքսիմ Տանկի անվան          
մանկավարժական համալսարանի Հոգեբանության ինստիտուտի հետ, որի նպատակն է մշակել         
համատեղ հետազոտական դրամաշնորհային ծրագիր:  
Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի նախաձեռնությամբ      
իրականացվել են հետևյալ միջազգային կոնֆերանսները՝ 
 
❖ «Եվրասիական համագործակցության երկրների մտավորականության դերը     
ինտեգրացիոն գործընթացներում» խորագրով միջազգային կլոր սեղան-քննարկումը      
/Ռուսաստանի տարբեր համալսարանների ներկայացուցիչների, ՀՊՄՀ-ի դասախոսների,      
հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ոլորտի առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ, 26        
ապրիլ/; 

❖ «Գլոբալ մարտահրավերները և տարածաշրջանային զարգացումը սոցիոլոգիական      
չափումների հայելում» խորագրով միջազգային գիտագործնական ինտերնետ-գիտաժողովը      
/4 երկրների տարբեր բուհերի՝ այդ թվում նաև ՀՊՄՀ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ,          
մարտի 26-30/; 

❖ «Սոցիոլոգիան՝ սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունների դարում» խորագրով     
միջազգային գիտական սոցիոլոգիական ընթերցումները / ՌԴ, Գերմանիա, Լեհաստան, ՀՊՄՀ ԿՀՍ          
ֆակուլտետի «Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանք»-ի  ամբիոն, հոկտեմբերի 10-11/։ 

 
➔ Ի հավելումն վերոնշյալի՝ նշենք նաև, որ առաջիկայում՝ դեկտեմբերի 12-ին ՀՊՄՀ-ում տեղի           
կունենա  «Երիտասարդ գիտնականները տարածաշրջանի տնտեսության մեջ»      
խորագրով միջազգային ինտերնետ–գիտաժողով՝ ամբիոնի և Լեհաստանի Օլշտին քաղաքի        

 



 
 
 
 

Վարմիայի և Մազուրիի համալսարանի, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի       
տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման ինստիտուտի/ (ИСЭРТ РАН) /       
նախաձեռնությամբ։ 

  
Հաշվետու տարում ամբիոնի կողմից հրավիրյալ արտասահմանցի դասախոսների կողմից ՀՊՄՀ-ում         
անցկացվել են գիտական սեմինարներ, բաց դասախոսություններ։ Նրանց թվում են՝  Արթին          
Աքյուզը, Մարեկ Սոկոլովսկին, Ստանիսլավ Բոյկոն, Սերգեյ Բիստրյանցևը, Քաջիկ        
Օհանյանը, Տատյանա Գուժավինան, Ալբինա Մեխովան, Հովհաննես Չիլինգիրյանը  և        
այլոք   (տե՛ս էջ 25)։  
 
Ամբիոնի նախաձեռնությամբ՝ ի դեմս ամբիոնի վարիչ, ս․գ․դ․, պրոֆեսոր  Ա․ Կ․ Սահակյանի և            
ամբիոնի դասախոս  Գոհար Մկոյանի, նոյեմբերի 3-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում         
ՀՊՄՀ-ում կազմակերպվել և անցկացվել են սեմինարներ՝ սոցիալական ձեռներեցության (ՍՁ)         
վերաբերյալ։ Սեմինարներին իրենց մասնակցությունն են ունեցել ոլորտի առաջատար        
մասնագետներ  Սաթիկ Բադեյանը (Հայաստանի սոցիալական ձեռնարկությունների ասոցիացիայի       
նախագահ),  Գոհար Մնացականյանը («Սևան երիտասարդական ակումբ» ՀԿ-ի նախագահ),        
Ռոբերտ Ղուկասյանը (Թայմ Լենդ գիտաուսումնական հիմնադրամի տնօրեն),  Գագիկ        
Վարդանյանը (Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն),       
Սամվել Միսակյանը (ՀՊՄՀ «Շախմատ» գիտահետազոտական կենտրոնի գիտաշխատող) և այլոք։         
Մասնակցություն են ունեցել նաև ուսանողներ՝ ինչպես ՀՊՄՀ-ից, այնպես էլ այլ բուհերից,           
սոցիալական ձեռներեցության ու դրան առնչվող խնդիրներով հետաքրքրված այլ անձիք։ 
Ֆակուլտետի աշխատանքները հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի       
փոխկապակցման ուղղությամբ: 
Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցվածության      
վերլուծություն: Հետազոտական գործունեությունը և ուսումնական գործընթացի      
փոխկապակցումն արտահայտող հիմքեր (գիտական աշխատանքներ ուսանողների      
մասնակցությամբ, հետազոտությունների շնորհիվ վերանայված ծրագրեր, այլ աշխատանքներ):  
 Վերանայվել են ուսումնամեթոդական փաթեթները, հրատարակված դասագրքերի հիման վրա         
կազմվել են առարկաների փաթեթները: 
Վերանայվել են մագիստրոսների ատենախոսությունների թեմաները, շեշտը դրվել է առավել նեղ           

մասնագիտական ուղղություններին: 
Ուսանողները ևս իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ունենում ֆակուլտետի ձեռնարկումներին          

(կոնֆերանսներ, կլոր սեղաններ, գիտական սեմինարներ, սոցիոլոգիական հետազոտություններ և        
այլն)։ Ավելին՝ նրանց նախաձեռնությամբ ևս կազմակերպվում են սեմինար-քննարկումներ, կլոր         
սեղաներ, մրցույթներ։ Որպես օրինակ՝ կարող ենք ներկայացնել սույն թվականի  մարտի 16-ին           
ՀՊՄՀ-ի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ, 2012-2016թթ. բակալավր  Հասմիկ       
Բունիաթյանի նախաձեռնությամբ, ով հանդիսանում է նաև «Սոցիալական աշխատող.        
աջակցության կենտրոն» մարդասիրական ՀԿ-ի հիմնադիր նախագահ, ՀՊՄՀ ԿՀՍ ֆակուլտետում         
իրականացրած սեմինար-քննարկումը՝  «Հոգեկան առողջությունը և սոցիալական      
աշխատանքը»  թեմայով, որին մասնակցություն են ունեցել ինչպես պրակտիկ սոցիալական         
աշխատողներ այլ կազմակերպություններից, այնպես էլ ՀՊՄՀ-ի ուսանողներ։ 
 
Ուսանողները ևս ինքնուրույն համ համատեղ իրականացնում են հետազոտական աշխատանքներ,         
որոնց արդյունքները  ամփոփվում են նաև հրատարակած հոդվածներում՝  
 

Դասախոս Ա.Ա.Հ. Ուսանող Ա.Ա.Հ. Հոդվածի անուն Հրատ.անվ-մ 

Մակիչյան Սոնա  
Արտակի, Արամյան Լիդա   
Ռազմիկի Թադևոսյան Միշա 

Социально-психолог
ическая модель  
взаимодействия в  
педагогической 
практике /на примере   
АГПУ им.Х.Абовяна/ 

Тенденции развития  
практической 
социологии и  
психологии//Материал
ы армяно-российской  
международной 
научной конференции  

 



 
 
 
 

/19-21 апреля 2017г.,   
г.Ереван/ отв.ред.  
Ц.В.Бойко, 
А.К.Саакян, 
В.А.Шабалов, 
Г.С.Мкоян. –СПб:  
Изд-во СПбУТУиЭ,  
2018. 

Աթայն Ն.Ա, Քուրքչյան   
Լ.  

Մանկատան սաների  
մասնագիտական 
կողմնորոշման 
գործընթացում 
հետաքրքրությունների և  
դրդապատճարային 
ոլորտի 
առանձնահատկությունն
երը 

ԳՊՀ Գիտական  
հոդվածների ժողովածու.  
Եր., N 5, 2018 ,7  էջ 
 

Վահանյան 
Ա.Վ,Քուրքչյան Լ.  

Ընտանեկան 
կարծրատիպերի դեչը  
ծնող – երեխա   
փոխհարաբերություններ
ի կառուցվածքում 

ԳՊՀ Գիտական  
հոդվածների ժողովածու.  
Եր., N 5, 2018 ,7  էջ 

Անի Սամվելի Խուդոյան 

Հովասափյան Մերի  
Հակոբի, Հովհաննիսյան  
Գայանե Վարդանի․  
Հովհաննիսյան Տաթևիկ  
Քաջիկի.  /Հայաստանի 
պետական 
մանկավարժական 
համալսարան/ 
գիտ 

ԵՐԵՔ ՏԱՐԵԿԱՆԻ  
ՃԳՆԱԺԱՄԻ ընդհանուր  
բնութագիրը 

  

Հանձնաված է  
տպագրության Մայիսյան  
հերոսամարտերին և  
Հայաստանի 1-ին  
հանրապետության 
հռչակման 100-ամյակին  
նվիրված գիտաժողովի  
նյութերի ժողովածու 

Անի Սամվելի Խուդոյան 
Աղբալյան Աննա  
Վարդանի 

ԱԳՐԵՍԻԱՅԻ 
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՒՆՆԵՐԸ  

  

Հանձնաված է  
տպագրության Մայիսյան  
հերոսամարտերին և  
Հայաստանի 1-ին  
հանրապետության 
հռչակման 100-ամյակին  
նվիրված գիտաժողովի  
նյութերի ժողովածու 

Անի Սամվելի Խուդոյան 
Խոջայան Մարգարիտա  
Մելիքի, 

Հ Ո Ւ Յ Զ Ե Ր Ի Դ Ր Ս և Ո Ր              
Մ Ա Ն Գ Ե Ն Դ Ե Ր Ա Յ Ի Ն 
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ 
  

Հանձնված է  
տպագրության Մայիսյան  
հերոսամարտերին և  
Հայաստանի 1-ին  
հանրապետության 
հռչակման 100-ամյակին  
նվիրված գիտաժողովի  
նյութերի ժողովածու 

Անի Խուդոյան Սամվելի 
Ավագյան Սոնա  
Սամվելի, 

ԵՐԱԶԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ 
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

  

Հանձնաված է  
տպագրության Մայիսյան  
հերոսամարտերին և  
Հայաստանի 1-ին  
հանրապետության 
հռչակման 100-ամյակին  

 



 
 
 
 

նվիրված գիտաժողովի  
նյութերի ժողովածու 

Անի Խուդոյան Սամվելի 

Պողոսյան Լալա Իգրի ,    
Խաչատրյան Սյուզաննա  
Վաչիկի , 
Սահակյան Լուսինե  
Ահարոնի 

Ա Ն Ձ Ի Տ Ի Պ Ի և Մ Ա Թ            
Ե Մ Ա Տ Ի Կ Ա Կ Ա Ն Կ Ա Ր             
Ո Ղ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի 
ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑԱՅԻ
Ն ԿԱՊԻ  
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

Հանձնաված է  
տպագրության Մայիսյան  
հերոսամարտերին և  
Հայաստանի 1-ին  
հանրապետության 
հռչակման 100-ամյակին  
նվիրված գիտաժողովի  
նյութերի ժողովածու 

Хачатрян Армине 
 
Дрампян Мелине 

УСЛОВИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  
УЧАЩИХСЯ С НИЗКОЙ 

УСПЕВАЕМОСТЬЮ 

Международной 
научно-практической 
конференции: 

 
«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ В  
УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 
ПСИХОЛОГО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ» 

Хачатрян Армине 
 
Саргсян Анаит 

ФОРМИРОВАНИЕ 
СПОСОБНОСТИ 
СОТРУДНИЧИТЬ СО  
СВЕРСТНИКАМИ 

В ДОШКОЛЬНОМ  
ВОЗРАСТЕ 

Международной 
научно-практической 
конференции: 

 
«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ В  
УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 
ПСИХОЛОГО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ» 

Քելոյան Մ. Հ.,  Նիկողոսյան Մ. Վ.  

Տարբեր 
առաջադիմությամբ 
ուսանողների 
ակադեմիական 
պրոկրաստինացիայի 
մակարդակը և  
պատճառները 

Международная  
научно-практическая 
конференция: 

«Проблемы развития  
личности в условиях   
глобализации: 
психолого- 
педагогические 
аспектыե 26-27  
октября, 2018 

 

Արմեն Սահակյան, 
Տատյանա Գուժավինա Արփի Մխեյան 

Особенности участия 
молодых студентов в 
социально-политическ

их движениях  

(գտնվում է 
տպագրման փուլում 

"СОЦИОЛОГИЯ В ВЕК 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО

МИЧЕСКИХ 
ПЕРЕМЕН" 
ժողովածուում) 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
VII. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ  
 
Ֆակուլտետում մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ       
ուսումնական միջավայրը: 
Վերլուծել առկա մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ        
ուսումնական միջավայրի՝ լսարանների, լաբորատորիաների, ուսումնական կաբինետների,      
արվեստանոցների, արհեստանոցների արդյունավետությունը՝ նշելով շահակիցների     
բավարարվածության աստիճանը:  (տեքստը այստեղ) 
Ֆակուլտետում առկա մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը իրականացվում են       
անհրաժեշտ տեխնիկապես ապահովված լսարաններում: Ֆակուլտետը ունի 1 լաբորատորիա, որը         
միտված է ավելի արդյունավետ դարձնելու ուսնաողներին գիտելիքների փոխանցման        
գործընթացը:  
 

Հարկ Լսարանային ֆոնդեր համապատասխան ապահովվածությամբ 
 / Պ-պրոյեկտոր,  Է- Էլեկտրոնային հագեցվածություն/ 

2-րդ 
հարկ 

203 լս. 204լս. 205լս. 206լս. 207լս. 208լս. 209լս. 210լս. 212լս. 

5-րդ 
հարկ 

501լս. 502 լս. 
Պ 

503լս. 507լս. 514լս. 
Պ 

516լս. 517լս. 
Պ 

  

6-րդ 
հարկ 

610 լս. 
Պ 

        

7-րդ 
հարկ 

701 
լաբ. Պ 

704 լս. 
Պ 

705լս. 
Է 

706լս. 
Պ 

707 լս. 
Է 

709լս. 
Է 

713լս. 
Պ 

715լս. 
Է 

716 լս. 
Պ 

8-րդ 
հարկ 

804լս. 808լս. 812լս. 814լս. 815լս. 
Պ 

    

9-րդ 
հարկ 

903 լս. 
Պ 

905լս. 
Է 

908լս. 
Է 

911լս. 
Պ 

915լս. 916լս.    

 
5-6-րդ դասաժամերին օգտագործվում են նաև պատմականի մասնաշենքի 307,412,404,403        
լսարանները: Հիշյալ ֆոնդերը փոփոխության են ենթարկվում ֆակուլտետի հերթափոխի հետ         
մեկտեղ: 
 

 
VIII. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Ը  
 
Հաշվետու տարում ֆակուլտետի հաշվետվողականության գործընթացների թափանցիկությունը և       
հասանելիությունը հասարակությանը, հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող       
հետադարձ կապի  մեխանիզմներ:  
Հասարակությանը տրամադրված ծառայությունները (օր.՝ խորհրդատվական ծառայություններ,      
օժանդակում հանրակրթական հաստատություններին և այլն)։ (տեքստը այստեղ) 
 
Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի կողմից իրականացվել են         

հետևյալ միջոցառումները 

 



 
 
 
 

● 2018թ-ի հունիսի 13-ին Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության        

ամբիոնի դասախոսներ Ն. Մարտիրոսյանի և Ի. Բաբայանի նախաձեռնությամբ ԿՀՍ         

ֆակուլտետի «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ կուրսի        

ուսանողները բարեգործական այցով եղել են Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատանը, որտեղ          

կազմակերպել են «Մենք բոլորս ընկերներ ենք» թեմայով ցերեկույթը և մանկատան          

գրադարանին նվիրել հայերեն և ռուսերեն դպրոցական ծրագրային գրականություն։ /23 հոգի/ 

● Ներսես Մեծի անվան N 124 հիմնական ,Սմբատ Բյուրատի անվան N 125 հիմնական            

դպրոցներում կազմակերպվել են Կլոր սեղան «ՏՀՏ-ից կախվածության վնասակար        

հետևանքները» թեմայով, որին մասնակցում էին ուսուցիչներ և ծնողներ /50-ական/,         

«Ծնողական համալսարան»-ի հերթական պարապմունքի անցկացում /ծնողների համար//30       

հոգի/: 

● Մանկությունը կյանք է և ոչ թե ապագա կյանքին նախապատրաստվելու         

ժամանակահատված» թեմայով քարոզ-մրցույթ՝ ավագ դպրոցականների,     

ուսուցիչների, տնօրենների մասնակցությամբ ՀՊՄՀ-ում: 

Ինչպես նաև ֆակուլտետի տարբեր ամբիոնների կողմից կազմակերպվել են ներքոհիշյալ         

միջոցառումները.  

●  Սոցիալական պաշտպանության դերը կայուն զարգացման օրակարգում 

● Սոցիալական ձեռներեցության դպրոց, պարբերական դասընթացներ 

● Սոցիալական խորհրդատվության տրամադրում 

● Lսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթահամալիր 

● <<Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարումը>> թեմայով սեմինար Վանաձորում 

● <<Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարումը>> թեմայով սեմինար Գյումրիում, Երևանում 

● Այցելություն մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների թիվ 11 հատուկ դպրոց ԿՀՍ          

ֆակուլտետի Հոգեբանության բաժնի ուսանողների հետ միասին 

● Երևանի թ. 112 դպրոց Դեռահասների՝ ծխելու նկատմամբ հակվածությունը և վերաբերմունքը          

բացահայտող հետազոտություն 

● Երևանի թ. 171 դպրոց Տարրական դասարանների աշակերտերի հետ դպրոցական         

հարմարմանն ուղղված աշխատանքներ 

● Երևանի թ. 171 դպրոց Տարրական դասարանների ուսուցիչների հետ սեմինարներ՝         

աշակերտների հարմարման և ուսումնական դժվարությունների հարցերի շուրջ 

● Երևանի թ. 171 դպրոց Խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք՝ ծնող-ուսուցիչ         

հարաբերությունների բարելավմանն ուղղված 

● Թիվ 11 պոլիկլինիկա Սեմինար ,, Հեքիաթաթերապիայի կիրառումը մանկական հոգեբանական         

խնդիրների հաղթահաման դեպքերում/լուսավորչական/ 

 
Ուսանողների կողմից կազմակերպվել են արտահամալսարանական միջոցառումներ Նուբարաշենի       

հատուկ դպրոցում, Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների դպրոցում, Բամբակաշատի        

 



 
 
 
 
դպրոցում անցկացվել է թրեյնինգ, Արմավիրի Աջափնյակի թիվ 48 մանկապարտեզում՝ սեմինար, Այց           

<<Նարեկ>> ծերանոց, Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն, Թիվ 146, 69 մանկապարտեզներ ,           

Երևանի թիվ 11 օժանդակ դպրոց այցելություն, Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ շրջանի Մարտունի           

գյուղում ճամբար: 

 
 
IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ 
 
Վերլուծել հաշվետու տարում ֆակուլտետի արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը նպաստող         
աշխատանքները, ֆակուլտետի տարեկան գործողությունների ծրագիրը, դրանց      
արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումները /կատարել համառոտ մեջբերումներ      
համապատասխան հիմքերից/:  

 2016-2020 թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագրի կատարման ֆակուլտետի        
2018 թվակնաի գործողությունների պլանով նախատեսված էին հետևյալ աշխատանքները 

1. Ընդլայնել միջազգային համագործակցության ուղղությունները ֆակուլտետի զարգացման      
ծրագրին համահունչ 

2. Աջակցել ֆակուլտետի բոլոր ամբիոններին՝ ներգրավվելու միջազգային      
համագործակցության ծրագրերում 

3. Խթանել ֆակուլտետի ուսանողների և գիտամանկավարժական կազմի մասնակցությունը       
միջազգային փոխանակման ծրագրերին, բարձրացնել ներգնա և արտագնա       
շարժունության ծրագրերում նրանց մասնակցությունը 

4. Նպաստել օտարերկրյա հրավիրված դասախոսների ֆակուլտետ պարբերական      
այցելություններին և ընդլայնել ամբիոնների կրթական ծրագրերում նրանց       
մասնակցության շրջանակները 

5. Հետևել ուսանողական օժանդակ ծառայությունների մատուցման ասպարեզում միջազգային       
լավագույն փորձին 

6. Շարունակել խթանել ֆակուլտետի գիտական համագործակցությունը արտասահմանյան      
առաջատար համալսարանների և գիտական կենտրոնների հետ, համատեղ նախագծերի        
նախաձեռնումը ու իրականացումը երկկողմ պայմանագ-րերի, կոնսորցիումների և       
միջազգային ցանցերի շրջանակներում 

7. Աջակցել արտասահմանյան բարձր վարկանիշ ունեցող գիտական հանդեսներում       
հոդվածների հրատարակ-մանը և միջազգային ներկայացուց-չական գիտաժողովների      
մասնակցությանը 

8. Նպաստել  օտարերկրյա ուսանողների համակազմի աճին ՀՊՄՀ-ում: 
 

Վերը նշված բոլոր քայլերի ուղղությամբ ֆակուլտետի և ամբիոնների կողմից իրականացվել են            
հետևյալ աշխատանքները՝ 

Ֆակուլտետը և մասնագիտական կրթական ծրագրերի պատասխանատու ամբիոնները հանձն         
են առել մագիստրոսական և բակալավրիական կրթական ծրագրերի օտար լեզուներով         
/անգրելերն և ռուսերեն/ մշակման աշխատանքները: Աշխատանքները սկսելու համար հիմք են          
հանդիսացել ամբիոնների ՊԴԱ օտար լեզուներով դասավանդման հնարավորությունների       
վերլուծությունները: Վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ Հոգեբանության ամբիոնի 31         
անդամներից 13-ը կարող են դասավանդել ռուսերեն, իսկ 5-ը անգլերեն լեզվով, Կիրառական           
հոգեբանության ամբիոնի 19 անդամներից 9-ը՝ ռուսերեն, 3-ը՝ անգլերեն, սոցիոլոգիայի և          
սոցիալական աշխատանքի ամբիոնը նույնպես ռեսուրսներ ունի համապատասխան ծրագրեր        
մշակելու և օտար լեզուներով դասավանդելու համար:  

Ներկայումս մշակման փուլում են ,,Հոգեբանություն՛՛, ,,Սոցիոլոգիա՛՛ և ,,Սոցիալական         
աշխատանք՛՛ մասնագիտությունների մագիստրոսական կրթական ծրագրերը՝ ռուսերեն և       
անգլերեն լեզուներով: Բակալավրիական կրթության մասնագիտությունների մշակման      

 



 
 
 
 
ուղղությամբ նախատեսվում է աշխատանքները սկսել համահամալսարանական ամբիոնների հետ        
համատեղ քննարկումներից հետո:  

Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի նախաձեռնությամբ նախատեսվում է կազմակերպել        
միջազգային կոնֆերանս. <<Հոգեբանական պրոբլեմներ. բնութագրերը, դասակարգման և       
ախտորոշման սկզբունքները>>, որի շրջանակներում համագործակցում ենք մոտ 15 երկրի         
մասնագետների, գիտահետազոտական հիմնարկների և ասոցիացիաների հետ (օրինակ,       
Ռուսաստանի հոգեբուժական ասոցիացիայի, Հայաստանի հոգեբուժական ասոցիացիայի և այլն):  

Համալսարանի միջազգային համագործակցության բաժնի հետ համագործակցության       
արդյունքում նույնպես իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, որոնք միտված են արտերկրի           
համալսարանների հետ միջազգային փոխշահավետ համագործակցությանը: Մասնավորապես,      
Erasmus+ ուսանողների շարժունության ծրագրի շրջանակներում համադրվել են Կրթության        
հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի և Տրանսիլվանիայի Բրաշովի համալսարանի        
բակալագրիական կրթության ,,հոգեբանություն՛՛ մասնագիտության ուսումնական պլանները, որի       
արդյունքում Հոգեբանություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Անուշ Սարգսյանը        
2018 թվականի փետրվար-հունիս ամիսների ընթացքում սովորել է Բրաշովի համալսարանում:         
ֆակուլտետի գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով փոխդեկան Սոնա        
Մակիչյանը 2018 թվականի հունիսի 3-9-ն ընկած ժամանակահատվածում Erasmus+ ծրագրի         
վարչական կազմի շարժունության շրջանակներում հնարավորություն է ստացել       
վերապատրաստվել Ռումինիայի Տրանսիլվանիայի Բրաշովի համալսարանում: Այցի ընթացքում       
քննարկվել են նաև ՊԴԱ համատեղ հետազոտություններ իրականացնելու, շարժունության        
ծրագրերում դասախոսների և ուսանողների ընդգրկվածության ընդլայնման      
հնարավորությունները, ձեռք են բերվել համատեղ հետազոտական ծրագրեր իրականացնելու        
նախնական պայմանավորվածություններ:  

Հոգեբանության ամբիոնի երիտասարդ դասախոսներ և ամբիոնի հայցորդներ Նաիրա         
Հարությունյանը, Հակոբ Գևորգյանը, Արուս Գևորգյանը, Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի        
մասնագետ, ամբիոնի հայցորդ Ռուզաննա Մարգարյանը, մագիստրատուրայի 1-2-րդ կուրսերի        
ուսանողները /4 ուսանող/ աշնանային դպրոցի շրջանակներում այցելեցին Մոսկվայի        
հոգեբանամանկավարժական համալսարան /09.09.2018-19.09.2018թթ./  

Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնն առավել ընդլայնել է իր միջազգային           
համագործակցության շրջանակները: Մասնավորապես՝  
  

Բուհ/ամբիոն 
/երկիր համագործակցության ձևը 

 ուսումնական  մեթոդական գիտական հետազոտակ
ան այլ  

Սանկտ-Պետե
րբուր-գի 
պետական 
տնտեսագիտ

ական 
համալսարան 
/СПбГЭУ/, ՌԴ + + + +  

Սանկտ-Պետե
րբուր-գի 

տնտեսագիտո
ւթյան և 

կառավարման 
տեխնոլոգիան

երի 
համալսարան + + + +  

 



 
 
 
 

/СПбУТУиЭ/, 
/ Անձնակազմի 
կառավարման 
ամբիոն/,  ՌԴ 

Հանրային 
կարծիքի 

ուսումնասիրմ
ան 

համառուսաս
տանյան 
կենտրոն 
/ВЦИОМ/, 
Մոսկվա, ՌԴ    + +  

Ուֆայի 
նավթային 
պետական 

տեխնիկական 
համալսարան 
/УГНТУ (УФА)/, 
Բաշկիրիա   + +  

Չերեպովեցի 
պետական 
համալսարան 

/ЧГУ/, 
/Սոցիոլոգիայի 

և 
սոցիալական 
տեխնոլոգիան
երի ամբիոն/, 

ՌԴ + + + +  

Ռուսաստանի 
գիտության և 
մշակույթի 
կենտրոն 
(ՌԳՄԿ), 
Երևան, ՀՀ 

/Россотруднич
ество/   + +  

Լեհաստանի 
Օլշտին 
քաղաքի 

Վարմիայի և 
Մազուրիի 

համալսարան 
/Uniwersytet 

Warmińsko-Ma
zurski w 

Olsztynie/ + + + +  

 



 
 
 
 

/Սոցիոլոգիայի 
ամբիոն/ 

Ռուսաստանի 
գիտություննե

րի 
ակադեմիայի 
տարածքային 
սոցիալ-տնտե

սական 
զարգացման 
ինստիտուտ 

/Институт 
социально-эко
номического 

развития 
территорий 
РАН (ИСЭРТ 

РАН)/   + +  

Հայաստանում 
Բելոռուսի 

Հանրապետու
թյան 

դեսպանատու
ն +  +   

 
Ամբիոնի դասախոսները փորձի փոխանակման նպատակով այցելել են արտասահմանյան տարբեր         
բուհեր՝  
 

Դասախոս Ա.Ա.Հ. Պաշտոն Երկիր/բուհ Մնալու ժամկետ 
 Արդյունքներ 

Սահակյան 
Արմեն Կոլյայի 

Սոցիոլոգիայի և 
սոցիալական 
աշխատանքի 
ամբիոնի վարիչ 

Հունգարիայի 
Հանրապետությ
ան Կարոլի 
Էսթերհազի 
անվան 

կիրառական 
գիտությունների 
համալսարան 
/Károly Róbert 

University 
College/ 

հուլիսի 9-20 

Գիտաման- 
կավարժա- 

կան, 
գիտահետազոտա

կան փորձի 
փոխանա- կում 

Սահակյան 
Արմեն Կոլյայի 

Սոցիոլոգիայի և 
սոցիալական 
աշխատանքի 
ամբիոնի վարիչ 

Սանկտ-Պետերբու
ր-գի պետական 
տնտեսագիտակա
ն համալսարան 
/СПбГЭУ/, ՌԴ 

նոյեմբերի 14-16 

Գիտաման- 
կավարժա- կան 
փորձի փոխանա- 

կում 

 



 
 
 
 

Սահակյան 
Արմեն Կոլյայի 

Սոցիոլոգիայի և 
սոցիալական 
աշխատանքի 
ամբիոնի վարիչ 

Լեհաստանի 
Օլշտին քաղաքի 
Վարմիայի և 
Մազուրիի 

համալսարան 
/Uniwersytet 

Warmińsko-Mazur
ski w Olsztynie/ 

փետրվարի 
19-23 

Գիտամանկավար
ժական, 

գիտահետազոտա
- 

կան փորձի 
փոխանա- կում 

Սահակյան 
Արմեն Կոլյայի 

Սոցիոլոգիայի և 
սոցիալական 
աշխատանքի 
ամբիոնի վարիչ 

Սանկտ-Պետերբու
ր-գի 

տնտեսագիտությ
ան և 

կառավարման 
տեխնոլոգիաների 
համալսարան 
/СПбУТУиЭ/, 

/ Անձնակազմի 
կառավարման 
ամբիոն/,  ՌԴ 

նոյեմբերի 14-16 

Գիտաման- 
կավարժա- կան 
փորձի փոխանա- 

կում 

Մկոյան Գոհար 
Սերգեյի դասախոս 

ՌԴ, 
Սանկտ-Պետեր- 
բուրգի տնտեսա- 
գիտության և կա- 
ռավարման տեխ- 
նոլոգիաների հա- 

մալսարան 
/СПбУТУиЭ/ 

նոյեմբերի 21-ից 
դեկտեմբերի 5-ը 

Գիտաման- 
կավարժա- կան 
փորձի փոխանա- 

կում 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ֆակուլտետ են հրավիրվել և դասախոսություններով հանդես        
եկել ՀՀ և արտասահմանյան կրթական հաստատությունների, կազմակերպությունների       
ներկայացուցիչներ՝ 
 

Արթին 
(Քեհեյան) 
Աքյուզ 

 

Սոցիալական 
աշխատանքի 
առաջատար 
մասնագետ 

Ֆրանկֆուրտ, 
Գերմանիա 

հոկտեմբերի 
28-նոյեմբերի 15 

Առաջադեմ 
մասնագի- 

տական փորձ՝ 
« Սոցիոլոգիա »  և 
« Սոցիալա- կան 
աշխա- տանք » 
մաս- նագիտու- 
թյուններով 

Մարեկ 
Սոկոլովսկի 
(սոցիոլոգիայի 

դոկտոր, 
պրոֆեսոր) 

Սոցիոլոգիայի 
ամբիոնի վարիչ 

 

Լեհաստանի 
Օլշտին քաղաքի 
Վարմիայի և 
Մազուրիի 

համալսարան 

հոկտեմբերի 
10-11 

Առաջադեմ 
մասնագի- 

տական փորձ՝ 
« Սոցիոլոգիա »  և 
« Սոցիալա- կան 
աշխա- տանք » 
մաս- նագիտու- 
թյուններով 

 



 
 
 
 

Ստանիսլավ 
Բոյկո 
(փ.գ.թ., 

պրոֆեսոր)  

Չերեպովեցում 
Սանկտ-Պետեր- 
բուրգի պետական 
տնտեսագիտա- 

կան 
համալսարանի 
մասնաճյուղի 

գիտության գծով 
փոխտնօրեն 

Չերեպովեցի 
պետական 
համալսարան 

(ՉՊՀ), ՌԴ 

հոկտեմբերի 
10-11 

Առաջադեմ 
մասնագի- 

տական փորձ՝ 
« Սոցիոլոգիա »  և 
« Սոցիալա- կան 
աշխա- տանք » 
մաս- նագիտու- 
թյուններով 

Ալբինա 
Մեխովա 

(փ․գ․թ․, դոցենտ) 
 

Սոցիոլոգիայի և 
սոցիալական 

տեխնոլոգիաների 
ամբիոնի վարիչ  

Չերեպովեցի 
պետական 
համալսարան 

(ՉՊՀ), ՌԴ 

հոկտեմբերի 
10-11 

Առաջադեմ 
մասնագի- 

տական փորձ՝ 
« Սոցիոլոգիա »  և 
« Սոցիալա- կան 
աշխա- տանք » 
մաս- նագիտու- 
թյուններով 

Սերգեյ 
Բիստրյանցև 
(փ․գ․թ․, ս.գ.դ, 
պրոֆեսոր)  

 

 
 

Սանկտ-Պետեր- 
բուրգի պետական 
տնտեսագիտա- 

կան 
համալսարան 
(ՍՊբՊՏՀ), ՌԴ 

հոկտեմբերի 
10-11 

Առաջադեմ 
մասնագի- 

տական փորձ՝ 
« Սոցիոլոգիա »  և 
« Սոցիալա- կան 
աշխա- տանք » 
մաս- նագիտու- 
թյուններով 

Քաջիկ 
Օհանյան 

(փ.գ.դ., 
պրոֆեսոր)  

 

Սանկտ-Պետեր- 
բուրգի պետական 
տնտեսագիտա- 

կան 
համալսարան 
(ՍՊբՊՏՀ), ՌԴ 

նոյեմբերի 10-26 

Առաջադեմ 
մասնագի- 

տական փորձ՝ 
« Սոցիոլոգիա »  և 
« Սոցիալա- կան 
աշխա- տանք » 
մաս- նագիտու- 
թյուններով 

Տատյանա 
Գուժավինա 

(փ.գ.թ., դոցենտ) 

Ռուսաստանի 
գիտությունների 
ակադեմիայի 
Վոլոգդայի 
գիտական 

կենտրոնի ավագ 
գիտաշխատաող 

/ФГБУН 
Вологодский 

научный центр 
РАН/, ՌԴ 

Չերեպովեցի 
պետական 
համալսարան 

(ՉՊՀ), ՌԴ 
 

հոկտեմբերի 
10-11 

 Առաջադեմ 
մասնագի- 
տական փորձ՝ 
« Սոցիոլոգիա »  և 
« Սոցիալա- կան 
աշխա- տանք » 
մաս- նագիտու- 

թյուններով 

Ֆակուլտետը հաշվետու ժամանակահատվածում համագործակցել է  ՌԴ  Սանկտ-Պետերբուրգի        
պետական տնտեսագիտա-կան համալսարանի /СПбГЭУ/, Տնտեսագիտության և կառավարման       
տեխնոլոգիաների համալսարանի /СПбУТУиЭ/, Ուֆայի նավթային պետական տեխնիկական       
համալսարանի /УГНТУ (УФА)/, Բաշկիրիա,  Մոսկվայի՝ Հանրային կարծիքի ուսումնասիրման        
համառուսաստանյան կենտրոնի /ВЦИОМ/,  Չերեպովեցի պետական համալսարանի /ЧГУ/,       

 



 
 
 
 
/Սոցիոլոգիայի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն/, Ռուսաստանի գիտությունների       
ակադեմիայի տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման ինստիտուտի /Институт      
социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН)/, Երևանում Ռուսաստանի        
գիտության և մշակույթի կենտրոնի (ՌԳՄԿ) /Россотрудничество/, Հայաստանում Բելառուսի        
Հանրապետության դեսպանատան, Լեհաստանի Օլշտին քաղաքի Վարմիայի և Մազուրիի        
համալսարանի /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ հետ:  
Ֆակուլտետի համագործակցությունը տեղական և միջազգային հաստատությունների և       
կառույցների հետ հաշվետու տարում: 
Վերոնշյալ շրջանակներում հ ամագործակցության արդյունքում պրոֆեսորադասախոսական կազմի      
ներկայացուցիչները կարող են մասնակցել արտերկրի բուհերի դասընթացներին,որակի       
բարձրացման դասընթացներին, կարող են կարդալ դասախոսություններ, ինչպես նաև կարող են          
նշված բուhերի դասախոսները հանդես գալ մեր բուհում: Բացի այդ ուսանողները կարող են ուսանել             
նշված բուհերում, ստանալ մասնագիտական խորհրդատվություն, գրել գիտական աշխատանքներ,        
ստանալ երկկողմանի կարծիք գրված գիտական աշխատանքի վերաբերյալ, հրապարակել գիտական         
աշխատություններ, մասնակցություն ունենալ պրակտիկ և հետազոտական աշխատանքներում,       
ուսանողական մրցույթներում և այլն: 
Ֆակուլտետի ուսանողները որպես կամավորներ ներգրավվում են տարբեր կառույցների        
գործունեությանը, ինչը լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել մասնագիտական         
գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ 

 
X. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 
Ֆակուլտետի աշխատանքներն իր  կառույցի որակի ապահովման ուղղությամբ: 
Ներկայացնել և վերլուծել ֆակուլտետի որակի ապահովման ներքին համակարգի        
արդյունավետությունը: (տեքստը այստեղ) 
 
Ֆակուլտետում և նրա կազմում գործող ամբիոններում գործում են որակի ապահովման          
հանձնախմբեր, որտեղ ներառված են դեկանը, ամբիոնների առաջատար մասնագետները,        
ուսանողները: Ֆակուլտետում որակի ներքին ապահովման գործընթացները կրում են        
շարունակական բնույթ և իրականացվում են ՊԻԳԲ՝ «պլանավորում – իրականացում –          
գնահատում - բարելավում» ՀՊՄՀ-ում որդեգրած քաղաքականությամբ: Որակի ներքին        
ապահովման գործընթացներից են, ՊԴԱ-ի վերապատրաստումները, ՄԿԾ-ների մշտադիտարկման       
վերլուծության, գնահատման, բարելավմանն ուղղված աշխատանքները, ինչի արդյունքում       
ֆակուլտետը Կրթության որակի ապահովման եւ կառավարման բաժնի հետ համատեղ վերանայել          
է մասնագիտական կրթական ծրագրերը, մասնավորապես ՝4 բակալավրիական և 12         
մագիստրոսական մասնագիտությունների:  
Ֆակուլտետում և ամբիոններում որակի ապահովման գործընթացները համակարգում են        
Ֆակուլտետի որակի պատասխանատուներ Լ. Արամյանը, Ս. Մակիչյանը, Հոգեբանության        
ամբիոնում՝ Մ. Քելոյանը և Ն. Հարությունյանը, Կիրառական հոգեբանության ամբիոնում՝ Ն.          
Ստեփանյանը, Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնում Ն. Գևորգյանը: Որակի         
ապահովմանն ուղղված միջոցառումները պարբերաբար քննարկվում են ամբիոններում,       
ֆակուլտետի խորհրդում: Ֆակուլտետը զեկույցներով հանդես է գալիս ռեկտորատի նիստերին         
Կրթության բարելավման և որակի ապահովման վարչության հետ կազմակերպվող, պարբերական         
բնույթ կրող հանդիպումներում և քննարկումներում, կատարվում է ամենամյա        
ինքնագնահատում և վերլուծություն, կազմվում՝ հաշվետվություն: Որակի պատասխանատուների       
վերահսկողությամբ ամբիոններն իրականացրել են ՄԿԾ վերանայում, բենչմարքինգ,       
SWOTվերլուծություն: Վերանայվել են առարկայական փաթեթները, տեղակայվել էլեկտրոնային       
հարթակում 
 Էլեկտրոնային հարթակի մեջ ներգրավվածության մշտադիտարկումը իրականացնում են       
ամբիոնները, որի արդյունքները քննարկվում են ամբիոնների և ֆակուլտետի խորհրդի         
նիստերում: 

 



 
 
 
 
Ֆակուլտետի ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավումը որակի ապահովման        
գործընթացներին հաշվետու տարում:  
Ներկայացնել որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ներքին և արտաքին շահակիցների         
ներգրավվածության աստիճանը:  
Ֆակուլտետը ներքին և արտաքին շահակիցներն ներգրավված են որակի ներքին ապահովման          
գործընթացներում՝ 

❖ Մանկավարժական պրակտիկաների պաշտպանություններ: 
❖ Պրակտիկաների շրջանակներում ԿԾ նպատակներից, առաքելությունից,     

խնդիրներից բխող համատեղ սեմինարներ, կլոր սեղաններ, քննարկումներ,       
քոլոկվիումներ և այլն: 

❖  Ֆակուլտետի խորհրդի նիստեր: 
❖  Ավարտական որակավորման հանձնաժողովներ: 
❖ Հուշագրերի, համաձայնագրերի կնքում: 

  
 

 

 


