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ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³å³·³Ý Çñ³½»Ï, Ý³Ë³Ó»éÝáÕ, ëï»ÕÍ³·áñÍ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïáõ 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÝ »Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ: ²ÙµÇáÝÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ 

Ï³ÛáõÝ áõ ·Çï³Ïóí³Í ¹ÇñùáñáßáõÙ áõÝ»óáÕ, ÑÇÙÝ³ñ³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí, ·áñÍÝ³Ï³Ý 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÑÙáõï å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ·Çï³Ï³Ý 

Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É å³ïÙáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ áõ 

ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ, Ó»éù µ»ñí³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ å»ï³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ ¨ 

³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓÝ»É Ù³ïã»ÉÇ, ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ Ù³ïáõó»É ³Û¹ 

Ñ³ñó»ñáí: ²ÙµÇáÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÙÇïí³Í ¿ µ³ñÓñ áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 

å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Çñ»Ýó Ýå³ëïÁ µ»ñ»É ·ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ, 

Ù³ëÝ³íáñ³å»ë å³ïÙ³Ï³Ý ·ñ³éáõÙÝ»ñÇ, ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ, ÑÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ Ù³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý 

·ï³ÍáÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý áõ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ»ï³½áï»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ³é³ÝÓÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ` Ý»ñ³éÛ³É ïÝï»ë³Ï³Ý, 

ëáóÇ³É³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ µÝ³·³í³éÝ»ñÁ: ²ÙµÇáÝÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ¿ ï³ÝáõÙ ³ÝÓÇ 

Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµª Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáí µáõÑÇª áõë³ÝáÕ³Ï»ÝïñáÝ 

ÙÇç³í³Ûñ ëï»ÕÍ»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 

 

ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ 

Ամբիոնի զարգացման տեսլականն է` 

 2015-2018 թթ. ամբիոնը դաñÓÝ»É Հայաստանի Հանրապետության կրթության բնագավառում 

եվրոպական չափանիշներին ¨ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ բավարարող, բարձրորակ 

պատմաբաններ թողարկող, գիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ, 

հրապարակումներ մշակումներ իրականացնող օղակ: Եվրոպական չափանիշներից է 

ամբիոնի դասախոսական կազմի և ուսանողների ակադեմիական շարժունության և 

փոխանակումների իրականացումը միջազգային կազմակերպությունների և գործընկեր 

համալսարանների հետ համագործակցությամբ: Այս ուղղությամբ ամբիոնն արդեն փորձ 

ունի և շարունակում է կապը այդ համալսարանների հետ: Ամբիոնում կատարվում են 

ներքին մոնիտորինգային հետազոտություններ` ուսանողների, դասախոսների և 

գործատուների շրջանում, որոնք հնարավորություն են տալիս հստակեցնել այն 

բացթողումները, որոնք առկա են ուսումնական գործընթացում: 



 

Այս տեսլականի ներքո իրականացվելիք գործողություններն են` 

1. ա/ ձևավորել ամբիոնի կայուն զարգացումն ապահովող համակարգ. այս ուղղությամբ 

ամբիոնում իրականացվում է սերնդափոխության գործընթաց, ամբիոնը ձգտում է 

հասնել միջազգային չափանիշներին բավարարող հետազոտական արդյունքների 

որակների բարելավմանը: Ամբիոնը, ունենալով գիտական համապատասխան 

ներուժ, ձգտում է բարձր մակարդակով կազմակերպել ուսուցման գործընթացը, 

զբաղվել գիտահետազոտական աշխատնքներով, յուրացնելու և աշխատանքային 

գործունեության ընթացքում կիրառելու նոր, կրթական ու տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ: 

2. բ. ձևավորել միասնական մոտեցում մարդ-քաղաքացու կրթության և 

դաստիարակության խնդիրները պատշաճ լուծելու նպատակով: Այս ուղղությամբ 

ամբիոնը շարունակելու է կազմակերպել միջոցառումներ, պարապմունքներ, 

որոնք ուսանողների մեջ կդաստիարակն բարոյական, ազգային ու 

համամարդկային բարձր արժեքներ: Ամբիոնի դասախոսները կշարունակեն 

դասախոսություններ կարդալ քաղաքի ուսումնական հաստատություններում, 

բուհի ֆակուլտետներում հայոց պատմության հրատապ հարցերի շուրջ: Ամբիոնը 

կշարունակի մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն ունեցող և 

համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, պետականության և 

մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորմանն ուղղված իր ողջ 

գործընթացը 

 

 

 

ԱՄԲԻՈՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹՅԹՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1. ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

2015-2018թթ. նախատեսվում է շարունակել իրականացնել հասարակության արդի 

պահանջներին և եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող կրթական 

ծառայությունների և ինտեգրված ծրագրերի ելքային կոմպետենցիաների վրա հիմնված 

բովանդակային և կառուցվածքային նորացման փուլային գործընթաց` այն կողմնորոշելով դեպի 

ուսուցման ուսանողակենտրոն համակարգի ստեղծմանը: Այդ քաղաքականությունը ներառում 

է` 



 բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական համակարգերի մի շարք մասնագիտական 

առարկաների դասավանդման ժամաքանակի և ստուգման ձևի նկատմամբ առկա 

մոտեցման վերանայումը` ելնելով այդ առարկաների հրատապությունից և 

կարևորությունից, 

 բակալավրի և մագիստրոսի որակավորման համար նախատեսված ուսումնական 

պլանների վերանայումը և մի շարք նոր դասընթացների դասավանդման 

անհրաժեշտությունը` ելնելով պետական կրթական չափորոշիչներից և ժամանակակից 

պատմական գիտության մոտեցումներից ու նվաճումներից 

 ամբիոնի աշխատակիցների պատասխանատվության բարձրացումը ավարտական և 

կուրսային աշխատանքները որակական նոր աստիճանի բարձրացնելու ուղղությամբ, 

 ավարտական, կուրսային և ստուգողական աշխատանքների թեմատիկաների 

վերանայում` կապված հայոց և համաշխարհային պատմությունների արդի 

հիմնախնդիրների ներկայացրած ժամանակակից պահանջների հետ 

 

2. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատմության ամբիոնի 2015-2018թթ. գիտահետազոտական գործունեության գլխավոր 

նպատակը առաջիկայում պետք է դառնա գիտական աշխատանքներ կատարելու բնագավառում 

հանրապետության բուհերի պատմության ամբիոնների թվում առաջատար և մրցունակ դիրքերը 

պահպանելը, ատենախոսույթւոնների թեմաներ հաստատելու իրավունք ստանալը, 

ասպիրանտուրայի ընդունելություն կատարելը, գիտական հետազոտությունների, 

ուսումնասիրությունների և հրապարակումների քանակի ավելացումը: 

 Խորացնել աÙµÇáÝÇ §Հայոց և համաշխարհային պատմության հրատապ 

հիմնախնդիրներ: Ժամանակակից մոտեցումներ¦ գիտահետազոտական թեմայի 

ուսումնասիրության շրջանակները 

 Իրականացնել գիտական աշխատանքների, դասագրքերի, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇ, 

áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ Ñ³ïáõÏ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ 

 քÝÝ³ñÏ»É և վերանայել ³ÙµÇáÝÇ դասախոսների ÏñÃ³Ï³Ý, ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý, 

Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»Á, դրանք մշտապես 

համապատասխանեցնել ժամանակակից պատմագիտության պահանջներին 



 գիտական քննարկումների արդյունքում պարբերաբար վերանայել ամբիոնի 

դասախոսների կազմած առարկայական փաթեթները և դասախոսական ï»ùëï»ñÁ` 

ելնելով ժամանակակից պատմագիտության նվաճումներից ու ձեռքբերումներից 

 իñ³Ï³Ý³óÝ»É µ³Ï³É³íñ³Ï³Ý ¨ Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ  

¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ùëï»ñÇ Ï³½ÙáõÙ` ÑÇÙÝí³Í Ý³Ë³ï»ëíáÕ Ýáñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

³é³ñÏ³Ý»ñÇ áõ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ íñ³ 

 

3. ՍՈՑԻԱԼ-ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

Դաստիարակչական հարցերը  մշտապես գտնվել են ամբիոնի  ուշադրության 

կենտրոնում: Այս ուղղությամբ ամբիոնը կշարունակի իր աշխատանքները նաև 

հետագայում՝ համագործակցելով ռեկտորատի, ֆակուլտետի խորհրդի, 

ուսխորհրդի հետ: Ամբիոնում կշարունակվեն հանդիպումներն ու աշխատաքները 

առաջին կուրսեցիների  հետ, որոնց ընթացքում նրանք կծանոթանան իրենց 

պարտականություններին  ու  իրավունքներին,  կրեդիտային համակարգով 

ուսումնառության առանձնահատկություններին: Ամբիոնը կշարունակի 

կազմակերպել առարկայական օլիմպիադաներ դպրոցականների հետ, 

մասնակցել ՈւԳԸ հանրապետական և բուհական գիտաժողովներին: 

Ակադեմիական խմբերի խորհրդատուները կկազմակերպեն արշավներ և 

այցելություններ պատմամշակութային օջախներ:  

 

 

4. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

Ամբիոնի կրթական ծառայությունների որակի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները 

սահմանված են բակալավրիտի և մագիստրատուրայի շրջանավարտների պատրաստման 

պետական կրթական չափորոշիչներով:  

Ամբիոնը առկա կրթական ծրագրերի կատարելագործման, կրթական աստիճանների որակի և 

չափորոշիչների ապահովման նպատակով մշակելու է քաղաքականություն և դրա 

իրականացման հետ առնչվող գործընթացներ: Այդ գործընթացները պետք է հետևողական 

նպաստեն աշխատանքում որակի կարևորությունը և ապահովումը գնահատող միջավայրի 

զարգացմանը: Դրան հասնելու համար ամբիոնը նպատակ ունի զարգացնելու և իրագործելու 



որակի շարունակական ուժեղացման ռազմավարություն և քաղաքականություն, որոնք պետք է 

կարևորեն ուսանողի և բարձրագույն կրթության մասնակիցների դերը: 

 

5. ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Առաջիկա տարիներին ամբիոնը իր հասարակական դերը կատարելու համար պետք է 

մշտապես հրապարակի քանակական և որակական նորացված, անաչառ, անկողմնակալ 

տեղեկատվություն իր առաջարկած ծրագրերի, դրանցից ակնկալվող արդյունքների, 

որակավորման աստիճանների, դասավանդման ժամանակ կիրառվող ուսումնառության, 

գնահատման ընթացակարգերի և կրթական հնարավորությունների մասին: Այդ նպատակով 

անհրաժեշտ է առավել հրապարակային դարձնել ամբիոնի գործունեությունը կրթական, 

ուսումնական, գիտական և մեթոդական ծրագրերի մշակման, դրանց վերանայման և 

հարստացման ուղղությամբ: 

6. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ 

ՎՊՀ վերջին տարիներին նպատակային գործունեություն է ծավալում եվրոպական մի 

շարք երկրների և հետխորհրդային տարածաշրջանի տարբեր բուհերի և 

կազմակերպությունների հետ համագործակցության, միջազգային կապերի ստեղծման, 

զարգացման և ամրապնդման ուղղությամբ: Այս բնագավառում պատմության ամբիոնի 

գերակա խնդիրը համարել այդ համագործակցության շրջանակներում պատմության 

ֆակուլտետի դասախոսների և ուսանողների մասնակցությունը փոխանակման 

ծրագրերին, գիտական նստաշրջաններին, համաժողովներին, սեմինարներին, 

արտասահմանյան գիտակրթական ծրագրերին: Ամբիոնի դասախոսները գիտական 

աշխատանքներ են հրատարակում ԱՊՀ երկրների գիտական ամսագրերում: Ամբիոնի 

վարիչ Ֆ. Մովսիսյանը ,,Էրազմուս Մունդուս,, ծրագրի շրջանակներում մեկ 

ուսումնական տարի դասախոսություններ և սեմինար պարապմունքներ է անցկացրել 

Պոզնանի Ադամ Միցկևիչի անվան համալսարանի մագիստրոս Դանուտա Ստոյակի 

հետ, ղեկավարել է նրա մագիստրոսական ավարտական աշխատանքը:  



2015 թ. հոկտեմբեր-նոյեմբերին   ,,Էրազմուս Մունդուս,, նախագծի Էմինենս երկրորդ 

փոխանակման ծրագրի շրջանակներում ստացել է դրամաշնորհ և Պոզնանի Ադամ 

Միցկևիչի համալսարանում դասախոսություններ: 

Պատմության բաժնի բակալավրիատի ուսանող Հենրի Մատինյանը կրթությունը 

շարունակել է ռումինիայում, Եաշի պետական համալսարանում, իսկ որպես 

մագիստրոս՝ մեկ ուսումնական տարի կրթություն ստացել Պոզնանի Ադամ Միցկևիչի 

անվան համալսարանում:  

Պատմության բաժնի բակալավրիատի ուսանող Ռոբերտ Սարգսյանը ուսանել է 

Կրակովի Յագելսնյան համալսարանում: 

 

7. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ 

Համակողմանի աջակցություն ցույց տալ բոլոր ֆակուլտետների ուսանողներն` 

ուսումնառության ընթացքում տարբեր ռեսուրսներից օգտվելու գործում: ՎՊՀ 

ղեկավարության հետ համատեղ գործնական քայլեր ձեռնարկել նյութական 

ռեսուրսների` համակարգչային սարքավորումների, տեխնիկական այլ միջոցների 

ձեռքբերման և դրանց արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ: Պարբերաբար 

հարստացնել գրադարանի և պատմության կաբինետի գրական ֆոնդը, ստեղծել 

մասնագիտական ֆիլմադարան հայոց և համաշխարհային պատմության հրատապ 

հիմնախնդիրների և պատմական գաղտնիքների ու առեղծվածների վերաբերյալ: 

Ապահովել նյութական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը ուսումնառության 

ընթացքում: 

Առավել կարևորել և ակտիվացնել մարդկային ռեսուրսների` պրոֆեսորների, 

դոցենտների, դասախոսների, խորհրդատուների գործունեության օգտակար 

գործողության գործակիցը: Հասնել այն բանին, որ ուսումնառության ռեսուրսները 

մատչելի լինեն բոլոր ուսանողների համար և  ծրագրված և  նախատեսված լինեն նրանց 

կարիքներին, հետաքրքրություններին ու պահանջմունքներին համապատասխան: 

Դրանք մշտապես բավարարելու նպատակով իրականացնել մոնիթորինգ, որի 



արդյունքւոմ վերլուծել և բարելավել ուսանողներին մատուցվող օժանդակ 

ծառայությունների արդյունավետությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆ 
ՆպատակներՑուցանիշներ (միջոցառումներ) Պատասխանատու 

Նպատակ  Խնդիր Պատասխանատու 

/կատարող/ 

Համագործակցությո

ւն 

Կատարման 

ժամկետը 

Ակնկալվող 

արդյունքը /ցուցիչ/ 

Սպառնալիքներ

, ռիսկեր 

Կրթական գործունեություն 

1. Մասնագիտության 

կրթական ծրագրից 

ելնելեվ բարձրորակ 

պատմաբանների 

պատրաստում  

 

Լրացուցիչ ԿԾ-ների 

ներդնում, մագիստրոսական 

նոր ծրագրի ներդնում 

մասնագիտության 

կրթական ծրագրի 

փորձաքննության 

անցկացում 

 

Ֆ. Մովսիսյան 

Մ.Բրուտյան 

Ս.Աղաջանյան 

Ա. Բերնեցյան 

Որակի 

ապահովման 

կենտրոն, 

հավատարմագրման 

պատասխանատու 

2015-2018 ՄԿԾ 

հավատարմագրում 

Աշխատաշուկա

յում 

պահանջարկի 

փոփոխության 

հետ կապված՝ 

ՄԿԾ-ների 

վերամշակման 

անհրաժեշտութ

յուն 

Ուսումնամեթոդական գործունեություն 

´³Ï³É³íñÇ³ïÇ ¨ 
Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý նոր 

Íñ³·ñ»ñÇ կազմում 
 

1.  ä³ïÙáõÃÛ³Ý 
¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý, Ýñ³ 
Ù»Ãá¹áÉá·Ç³Ï³Ý 
Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ 
Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÇ 
³å³ÑáíáõÙ ¨ ¹ñ³Ýó 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ 
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
ÏñÃ³Ï³Ý 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ: 

Ֆ. Մովսիսյան  2015-2018 µ³Ï³É³íñÇ³ïÇ ¨ 
Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Íñ³·ñ»ñի 

Î³ï³ñ»É³·áñÍում 
¨ 
áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³
Ý ³å³ÑáíáõÙ 

Արտաքին 

շահակիցների 

թույլ 

արձագանքները 

գործընթացին  

 

¸³ë³Ëáë³Ï³Ý 
Ï³¹ñ»ñÇ 
å³ïñ³ëïáõÙ ¨ Ýñ³Ýó 
áñ³Ï³íáñÙ³Ý 
µ³ñÓñ³óáõÙ 
 

ամբիոնի դասախոսական 

անձնակազմի համալրում` 

որակյալ 

գիտական աստիճան և 

կոչում ունեցող կադրերով 
 

Ֆ. Մովսիսյան ՀՀ ԳԱԱ 

պատմության 

ինստիտուտ 

2015-2018 Ամբիոնի 

դասախոսների 

գիտական 

աստիճանի և 

կոչման ապահովում 

Դասախոսների 

վերապատրաս

ման 

ընթացակարգե

րի նոր լինոլը 

 åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý 
Ï³½ÙÇ ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñÇ 
³Ù»Ý³ÙÛ³ µ³ñÓñ³óáõÙ 

 Շարունակական 

կրթության կենտրոն 

 Բոլոր 

դասախոսների 

վերապատրաստում 

 



Գիտահետազոտական 

¶Çï³Ï³Ý ¨ ·Çï³-
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñÇ 
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ ¨  
½³ñ·³óáõÙ 
 

Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇ, 
ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇ, ·Çï³Ï³Ý 
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ  
 

Ամբիոնի 

դասախոսներ 

 2015-2018 Գիտական 

ուսումնասիրություն

ների 

հրատարակում, 

դրանց քանակի 

ավելացում 

Պետության 

կողմից 

գիտահետազոտ

ական 

աշխատանքներ

ի 

ֆինանսավորմ

ան նվազում 

àõë³ÝáÕ³Ï³Ý 
·Çï³Ï³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 
 

 àõë³ÝáÕ³Ï³Ý 
·Çï³ÅáÕáíÝ»ñÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ  

 áõë³ÝáÕ³Ï³Ý 
µ³Ý³í»×³ÛÇÝ 
³ÏáõÙµÇ ëï»ÕÍáõÙ 

 

Ֆ. Մովսիսյան 

Ա. Բերնեցյան 

ՎՊՀ Ուսանողական 

գիտական 

ընկերություն 

2015-2018 ՈՒԳԸ 

հանրապետական և 

բուհական 

գիտաժողովների 

անցկացում, 

գիտաժողովների 

նյութերի տպագրում 

 

Սոցիալ-դաստիարակչական աշխատանք 

Առարկայական 

օլիմպիադաների 

կազմակերպում  

 

Ññ³ï³å ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
ùÝÝ³ñÏáõÙ, ÏÉáñ ë»Õ³ÝÝ»ñÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ 

 

Ամբիոնի 

դասախոսներ 

Լոռու մարզի 

կրթության 

վարչություն, 

հիմնական և ավագ 

դպրոցներ 

2015-2018 Գործատուների հետ 

կապերի զարգացում 

Հետադարձ 

թույլ կապի 

առկայություն 

¸ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

§´³ó ¹éÝ»ñÇ ûñ¦ 
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
³ßË³ï³Ýù ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ 
Ñ»ï 
 

Ամբիոնի 

դասախոսներ 

Լոռու մարզի 

կրթության 

վարչություն, 

հիմնական և ավագ 

դպրոցներ 

2015-2018 Դիմորդների 

քանակի ավելացում 

Արտագաղթի 

հետ կապված՝ 

դիմորդների 

քանակի 

նվազում 
       

 

 Պատմության ամբիոնի վարիչ`                                 Ֆ.Վ.Մովսիսյան 

 



 

 


