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ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Արցախի պետական համալսարանի Մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի առաքելությունը գիտելիքի, ընկալման, 

ունակությունների և հմտությունների դինամիկ համակցությամբ մշակված մրցունակ կրթական ծրագրերի չափանիշներին 

համապատասխանող,ազգային,բարոյական,հոգևոր և համամարդկային արժեքներ ունեցող հանրակրթության ոլորտի մանկավարժների և 

հոգեբան- մասնագետների պատրաստումն է: 

 Ֆակուլտետի տեսլականն է. 

 -ապահովել առաջնակարգ կրթություն` տեսության և փորձուսուցման համակցմամբ, ուսումնական գործընթացում դասախոսների և 

սովորողների արդյունավետ համագործակցության ապահովման ճանապարհով,նպաստել ֆակուլտետի հեղինակության և մրցակցության 

բարձրացումը, 

 -դառնալ աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ կրթական ծառայություններ մատուցող ժամանակակից մրցունակ 

ուսումնական,հետազոտական ու մարզամշակութային ստորաբաժանում, որը կկարողանա համադրել ինչպես ուսուցման ավանդական 

մեթոդների վերանայված ու լրամշակված տարբերակները, այնպես էլ ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների,դասավանդման 

մեթոդիկաների հնարավորությունները` կիրառելով ու շարունակաբար զարգացնելով կրթության ու դաստիարակության արդիական մեթոդները, 

 -կրթական գործընթացում ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված ու արդյունավետ օգտագործումը: 

 Ֆակուլտետի կրթական գործունեությունը պետք է ապահովի Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 

հանրակրթության բնագավառում համապատասխան մասնագիտական աշխատանքի, ինչպես նաև ուսումնառության ոլորտի արդի և հիմնարար 

հասկացությունների,տեսությունների ու մեթոդների իմացությամբ լիարժեք մասնագիտական գործունեության ծավալելուն պատրաստ 

արհեստավարժ մասնագետների պատրաստությունը: 

 

  

 

 



ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
Նպատակ Խնդիր Պատասխանատու 

/կատարող/ 

Համագործակցություն Կատարման  

ժամկետ 

Ակնկալվող 

արդյունք 

Վտանգներ 

Կրթական գործունեություն 
Մանկավարժության 

ոլորտում մրցունակ 

հատուկ կրթական 

ծրագրերի 

մշակում և ներդրում: 

Ապահովել ՀԿԾ 

ճկունությունը  

Ամբիոնի վարիչներ ԱրՊՀ  Որակի ապահովման 

կենտրոն, ԱրՊՀ 

Ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման բաժին, 

ԱրՊՀ  ամբիոններ 

2019-2023 Արդյունավետ ՀԿԾ 

Արհեստավարժ, 

կարողունակ  

 մասնագետների 

պատրաստում՝ 

աշխատաշուկայի 

պահանջներին 

համապատասխան: 

Ձևավորել գործատու-
մասնագետ  

փոխհարաբերությունների 

տարածք 

Ֆակուլտետի խորհուրդ, 

ամբիոններ  

ԱՀ  ԿԳՍ  նախարարություն 2019-2023  Ձևավորված ու վերահսկելի  

աշխատաշուկայի 

բացակայություն. 

օրենսդրական դաշտի 

փոփոխականություն  

Ուսումնական պլանների 

մշտադիտարկում  և 

վերանայում: 

 Դեկան, ամբիոնների 

վարիչներ 

Ֆակուլտետի ուսումնական 

գործընթացի 

իրականացմանը 

մասնակցող այլ 

ֆակուլտետների 

ամբիոններ 

(ռուսաց 

լեզվի,մաթեմատիկայի, 

կենսաբանության, 

պատմության, 

իրավունքի, 

կերպարվեստի 

և այլն): 

2019-2023 Բուհի առաքելությանը 

համարժեք  և 

կրթական 

պահանջները 

բավարարող  

ուսումնական 

պլաններ 



Ֆակուլտետի ուսանողների 

մոտ 

մանկավարժության,ՆԶՊ և 

ՖԴ 

արժևորման և 

մասնագիտության 

նկատմամբ 

պատասխանատվության 

գիտակցության ձևավորում: 

 Դեկան, ամբիոնների 

վարիչներ 

Ուսանողների հետ տարվող  

աշխատանքները 

համակարգող բաժիններ՝  

ԱրՊՀ  ՈւՀՏԱ  և կարիերայի  

բաժին,  ՈւԽ  և ՈւԳԸ 

կառույցներ 

2019-2023  Հասարակության շրջանում 

մանկավարժի մասնագիտության 

նկատմամբ  հետաքրքրության 

նվազում, սոցիալական-

տնտեսական 

հարաբերությունների 

ազդեցություն  



Ուսումնական խնդիրներին

սովորողների 

պատրաստվածության 

մակարդակին և նրանց 

անհատական 

բնութագրին 

համապատասխան 

ուսուցման միջոցների, 

մեթոդների և 

տեխնոլոգիաների մշակում 

և 

ներդրում: 

Կրթական գործընթացում 

ապահովել 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 

ընդլայնված և 

արդյունավետ 

օգտագործումը 

Դեկան, ամբիոնների 

վարիչներ 

ԱրՊՀ տեղեկատվական և 

տեխնոլոգիաների և 

համակարգերի 

սպասարկման բաժին 



2019-2023  ա/Կրթական ծառայությունների 

մատուցման ավանդական 

մոտեցում 

բ/Դասախոսի 

ծանրաբեռնվածության ծավալային 

և ոչ  խորքային բազմազանություն 

 գ/Կարծարտիպերի առկայություն 

Մատուցվող կրթական 

ծառայությունների որակի 

բարձրացում: 

Ապահովել  ուսանողի 

գործուն  մասնակցությունը 

մատուցվող կրթական 

ծառայությունների որակի 

բարձրացման 

աշխատանքներում 

Դեկանատ, ամբիոններ ԱրՊՀ  որակի ապահովման 

կենտրոնի, ՈւԽ, ՈւԳԸ-ի 

հետ 

2019-2023 Բավարարված,  

կողմնորոշված  ու  

գիտակցված  

պահանջներով   

ուսանող 



Ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների 

արդյունավետության 

բարձրացում: 

Ձևավորել ուսանողի 

կողմից ինքնուրույն 

աշխատանքը  որպես 

կրթական  կարևոր 

բաղադրիչ և   

մասնագիտական 

կարողությունները 

բացահայտելու միջոց 

ընկալելու մշակույթը   

Ամբիոններ  2019-2023 Ստեղծագործական 

մղումներով, մշտապես  

նորին հետամուտ, 

նորը  հետախուզող 

ուսանող 

Ինքնուրույն աշխատանքի  

նկատմամբ 

անհետևողականություն ու  

արդյունավետության 

վերլուծության 

բացակայություն/թե՛  

դասախոսական  կազմի կողմից, 

թե՛  ուսանողերի շրջանում/ 

Գիտահետազոտական 

Ամբիոնների կադրուժի  

երիտասարդացման  

շարունակականության  

ապահովում: 

 Ամբիոններ  2019-2023  

Պետական չափորոշիչներին  

և բուհի նպատակին  

համահունչ 

ուսումնամեթոդական 

գրականության, 

դասագրքերի, 

ձեռնարկների մշակում: 

Ապահովել 

սովորողներին/հատկապես  

հեռակա  ուսուցման 

համակարգի/ 

մասնագիտական առաջին 

ուղեցույցներով  

Ամբիոններ  2019-2023 Մասնագիտական 

աղբյուրագիտական 

հենքի ստեղծում 





Սովորողների` 

մասնագիտությանը 

համապատասխան 

գիտահետազոտական 

գործունեության 

կազմակերպում: 

Ապահովել 

գիտահետազոտական 

ծրագրերում  և 

միջոցառումներում 

սովորողների 

մասնակցությունը   

Դեկանատ, ամբիոններ ԱրՊՀ գիտության, 

ասպիրանտուրայի  և 

միջազգային 

համագործակցության 

բաժնի, ԱՀ գիտական 

կենտրոնի, ԱՀ  և   ՀՀ  

բուհերի հետ   

2019-2023 Գիտական 

հետազոտւթյան  

խնդիրները ճանաչող և 

դրանք  լուծելուն  

պատրաստակամ և 

ունակ սովորող 



Կրթադաստիարակչական 
Ուսանողների մոտ ազգային 

մշակույթի արժեքների 

նկատմամբ 

վերաբերմունքի ստեղծում: 

Սովորողի մոտ ձևավորել  

ազգային մտածողությամբ 

համաշխարհայինն  

ընկալելու գիտակցությու 

ն  

Ամբիոններ ԱրՊՀ  ՈւՀՏԱ և կարիերայի  

լրատվության և հանրային 

կապերի բաժինների, ԱրՊՀ 

հայագիտական կենտրոնի, 

ԱՀ մշակույթի 

նախարարության,ԱՀ 

պաշտպանության 

նախարարություն,ԱՀ 

կրթության ,գիտության և 

սպորտի 

նախարարույթուն,ԱՀ  

հեռուստատեսության, ԱՀ 

հասարակական 

կազմակերպությունների 

հետ 

2019-2023 Ինքնաճանաչ,  

միջազգայնացման 

դաշտում բաց և 

համգործակցող   

անհատ 



Գիտաճանաչողական ու 

կրթադաստիարակչական 

հանդիպումների, 

քննարկումների   

շարունակականության 

ապահովում: 



Նպաստել սովորողի՝ 

որպես հասարակական  

էակի  

պատասխանատվության 

մեծացմանը՝  իրազեկելով  

ու մասնակից  դարձնելով 

նրան գործընթացներին     

Դեկանատ, ամբիոններ ԱրՊՀ ՈւՀՏԱ  և կարիերայի, 

լրատվության և հանրային 

կապերի բաժինների  հետ, 

Հայ-ամերիկյան 

համալսարանի 

շարունակական կրթության 

ԱՀ  համակարգող  

կառույցի, Կարմիր խաչի  

միջազգային կոմիտեի 

Արցախի գրասենյակի  հետ   

2019-2023 Քաղաքացիական 

հասարակության 

ակտիվ անդամ 



Արցախյան ազատամարտի 

մասին դասընթացների  

կազմակերպում, 

արիության դասերի  

վարում 

Նպաստել իր  

պատմությանը ծանոթ  և 

ժառանգածի 

պատասխանատվությունը 

կրող   անհատի 

գիտակցության  

Դեկանատ, ամբիոններ Ուսանողների հետ տարվող  

աշխատանքները 

համակարգող բաժիններ՝  

ԱրՊՀ  ՈւՀՏԱ  և կարիերայի  

բաժին,  ՈւԽ  և ՈւԳԸ 

կառույցներ, ԱրՊՀ  

2019-2020  



ձևավորմանը   ֆակուլտետներ 

Հոբելյանական  

ցերեկույթների, տարվա  

ժամանակագրությանը  

համապատասխան 

միջոցառումների  

իրականացում 

Ապահովել 

իրազեկվածությունը՝ 

ընթացիկ տարվա 

անցուդարձներին   և 

խթանել  ուսանողների 

ակտիվությունը   

Դեկանատ, ամբիոններ ԱրՊՀ ՈւՀՏԱ  և կարիերայի, 

լրատվության և հանրային 

կապերի բաժիների  հետ   

2019-2023  Ոչ բոլոր սովորողներին 

ներգրավելու   հնարավորություն 

Որակի ապահովում 


2019-2022  

Մրցունակ և 

արհեստավարժ  

մասնագետների 

պատրաստում 

 Դեկանատ, ամբիոններ ԱրՊՀ որակի ապահովման 

կենտրոն 

2019-2023  

Վարչական 

աշխատակազմի 

աշխատանքների 

թափանցիկության և 

մատչելիության 

ապահովում 

Բարձրացնել 

ուսանողների՝ իրենց  

իրավունքների և 

պարտականությունների  

իրազեկվածության 

մակարդակը 

Դեկանատ ԱրՊՀ 

ստորաբաժանումների հետ 

2019-2023  

Դասախոսավարության և 

դասագործընթացի 

կազմակերպման 

աշխատանքների  

բարելավում  և   մշտակա 

լավարկում 



 Դեկան, ամբիոնների 

վարիչներ 

ԱրՊՀ որակի ապահովման 

կենտրոն
 Բարձրորակ  

կրթական 

ծառայություններ  



Կառավարման համակարգի  կատարելագործում 
Մասնակցություն ԱրՊՀ 

կառավարման 

համակարգի (ԱրՊՀ 

խորհուրդ, 

գիտխորհուրդ, ռեկտորատ, 

ֆակուլտետի  

խորհուրդ, ՈՒԽ, ՈւԳԸ) 

աշխատանքներին: 

 Դեկանատ, ամբիոններ, 

ուսանողություն 
 2019-2023  

      

 



Արտաքին կապեր 
Ապահովել դասախոսների 

և ուսանողների 

մասնակցությունը 

շարժունության 

ծրագրերին 

 Դեկանատ, ամբիոններ, 

ՈՒԽ, ՈՒԳԸ 
  ա/Նոր  ու 

ժամանակակից  

կրթափորձի ճանաչում 

և յուրացում.  

բ/Առկա 

հնարավորությունների 

արդյունավետության 

բարձրացում 



Աբովյանի անվան 

մանկավարժական 

համալսարանի, ԵՊՀ-ի, 

ԳՊՄԻ ,ՎՊՀ-ի, ՀՖԿ և 

ՍՊԻ,Վ.Սարգսյանի անվան 

ՌՀ  

 Դեկանատ, ամբիոններ  2019-2023 Ֆակուլտետի կապերի 

ընդլայնոմ, 

միջազգայնացում 

ա/Դասախոսների, ուսանողների 

մեծ մասի  օտար լեզվի  ոչ 

բավարար իմացություն 

բ/Արտերկրյա բուհերի հետ  ոչ  

անմիջական, միջնորդավորված 

կապի  հնարավորություն 

Կարիերայի և շրջանավարտներին աջակցություն 
Լավագույն 

շրջանավարտներին  

աշխատանքով ապահովելու  

աջակցություն 

ա/Համալրել ամբիոնները 

երիտասարդ  կադրուժով,  

բ/ Նպաստել 

մանկավարժական 

կոլեկտիվներում նրանց  

ընդգրկմանը 

Դեկանատ, ամբիոններ ԱրՊՀ  ՈւՀՏԱ  և կարիերայի  

բաժին 

2019-2023  ա/ Աշխատաշուկայի  առաջարկ-

պահանջարկի   ոչ  ճիշտ 

գնահատումը, արդյունքը՝   

մասնագետների պահեստուժի 

մեծությունը 

բ/Մասնագետների պահեստուժի  

օգտագործման  համակարգված 

մեխանիզմների  բացակայությունը   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


