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1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի  (հետագայում՝ ֆակուլտետ)  

2022-2027 թթ․ զարգացման ծրագիրը  մշակվել է Վանաձորի պետական 

համալսարանի առաքելությանը, «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ինչպես նաև` 

hամալսարանի կանոնադրությանը, զարգացման ռազմավարական ծրագրին, 

հոգաբարձուների, գիտական խորհուրդների կանոնադրության, Հասարակական 

գիտությունների ֆակուլտետի կանոնադրության և  այլ նորմատիվային 

փաստաթղթերին համապատասխան, որոնք ընդգրկում են Հայաստանի 

Հանրապետությունում կրթության և գիտության զարգացման հիմնական 

ուղղությունները։ 

 

2․ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետը ՎՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանում է, 

ձևավորվել է 2020թ․-ին։ Ֆակուլտետում առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում 

իրականացվում են բակալավրիատի 12 և մագիստրոսի 3 կրթական ծրագրեր։ 

Բակալավրիատիա առակա և հեռակա ուսուցման համակարգով իրականացվում են հետևյալ 

կրթական ծրագրերը․  

1. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 

2. Սոցիալական մանկավարժություն  

3. Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ 

4. Սոցիալական աշխատանք 

5. Աշխարհագրություն 

6. Հոգեբանություն 

7. Կառավարում 
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8. Իրավագիտություն 

9. Լրագրություն 

10. Կերպարվեստ 

11. Երաժշտություն 

12. սոցիալական աշխատանք (հեռակա)։ 

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով․ 

1. Կրթության կառավարում , 

2. Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն։ 

3. Հանրային կառավարում։ 

 

3․ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՊԱՏԱԿԸ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հեռանկարային պլանի մշակման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀ-ում և ԼՂՀ-

ում ստեղծված ռազմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակները, ՀՀ-ի 

բարձրագույն կրթության զարգացման միտումները և Լոռու մարզում բարձրագույն 

կրթության ոլորտում ստեղծված իրավիճակը։  

 Ֆակուլտետի համար առավել կարևոր են հետևալ մարտահրավերները․ 

1. ՀՀ-ում պրոֆիլային կրթական ծրագրեր իրագործող  մրցունակ ֆակուլտետի 

ձևավորում, 

2. դպրոցների շրջանավարտների քանակի նվազման պահպանվող 

ժողովրդագրական միտումների արդյունքում դիմորդների նվազում, 

3. գիտահետազոտական և նորարական գործունեության արդյունքների 

նկատմամբ խստացվող պահանջներ։ 

 Ֆակուլտետի առաքելությունն է հիմնարար գիտելիքների և համամարդկային 

արժեքների կուտակում, փոխանցում և պահպանում, աշխատաշուկայում 

պահանջված կրթական ծրագրերի և գիտական հետազոտությունների իրագործում, 

անձի մասնագիտական և ստեղծագործական ձևավորման համար պայմանների 
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ստեղծում, հիմնարար գիտելիքներով, գործնական հմտություններով մասնագետների 

պատրաստում, ովքեր կարող են արդյունավետ գործունեություն և գիտական 

հետազոտություններ կատարել իրենց բնագավառներում, համապատասխան 

խորհրդատվություն մատուցել և փոխանցել իրենց գիտելիքներն ու փորձը։  

 2022-2027թթ․-ին ընկած ժամանակահատվածում ֆակուլտետի 

ռազմավարական զարգացման սկզբունքներն են սահմանվում․ 

1. թափանցիկության սկզբունք։ Ենթադրում է ֆակուլտետի և նրա նախագծերի 

մասին տեղեկության մատչելիությունը սոցիալական ցանցերում, 

համալսարանի կայքում, օպերատիվ հետադարձ կապը տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների և web-հնարավորությունների հիման վրա, ֆակուլտետի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողների, գործատուների և 

դիմորդների հետ թափանցիկ փոխգործունեության համակարգ։ 

2. «Ավելին, քան դիպլոմ» սկզբունք։ Սովորողների համար լրացուցիչ կրթական 

ծառայությունների և զարգացման հնարավորությունների լայն 

հնարավորությունների տրամադրում՝ որպես արդյունավետ մասնագիտական 

ինքնիրացման և մրցունակության անհրաժեշտ բաղադրիչ։  

3. Փոխգործունեության սկզբունք։ Բոլոր մակարդակների կրթական 

կազմակերպությունների, կրթական ծառայությունների, մասնագիտական  և 

սոցիալական աջակցության շուկայում գործող նորարական 

ձեռնարկությունների և տարածաշրջանի զարգացման առաջատարների, 

հասարակական և մասնավոր կազմակերպությունների հետ փոխադարձ 

կապերի զարգացում։ 

 Ռազմավարական նպատակի իրագործման համար սահմանվել են 

գործունեության հետևյալ հիմնական ուղղությունները․ 

1. կրթական գործունեության կատարելագործում, 

2. գիտահետազոտական գործունեության զարգացում, 

3. կադրային ներուժի զարգացում, 
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4. նյութատեխնիկական բազայի կատարելագործում։ 

 

4․ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի կրթական գործունեության 

կատարելագործման եվ զարգացման համար նախատեսում ենք հետևյալ քայլերը․ 

1. Բակալավրիատի և մագիստրոսական կրթական ծրագրերի հետագա 

կատարելագործում և դրանց մոնիտորինգ։  Դիմորդների, գործատուների և 

շրջանավարտների հետ հետադարձ կապի ակտիվացում՝ պահանջների 

փոփոխության ճկուն հակազդման և ընդլայնված անհատական 

հնարավորությունների տրամադրման նպատակով, որոնք կազմված են  

բարձրագույն կրթության կրթական ծրագրերից՝ բակալավրիատից, 

մագիստրատուրայից, բարձր որակավորման կադրերի պատրաստման 

կրթական ծրագրերից՝ ասպիրանտուրայից, լրացուցիչ մասնագիտական 

կրթության ծրագրերից, կրթական միջոցառումներից։ 

2. Լրացուցիչ կրթության և մասնագիտական կրթության ծրագրերի զարգացում՝ 

հատկապես կարևորելով ներառական կրթության տեղեկատվական, կրթական 

միջավայրի նախագծման, պատերազմի մասնակիցների և նրանց ընտանիքի 

անդամների հոգեբանական վերականգնման, համավարակով 

պայմանավորված ուսուցիչների մասնագիտական այրման խնդիրները։ Այս 

գործընթացում շահեկան կլինի ակտիվ ներգրավել նաև ուսանողներին։  

3. Կրթական տեխնոլոգիաների կատարելագործում։ Ֆակուլտետին ամրագրված 

ամբիոններում դասավոնդվող գիտոճոյուղերի ուսումնամեթոդական մշակման 

ապահովում (ուսումնական և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, 

դասախոսությունների, այդ թվում՝  էլեկտրոնային)։  

4.  Պրակտիկաների կազմակերպման և շրջանավարտների զբաղվածության 

կատարելագործում։ Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների 



7 
 

պրակտիկայի բազաների ընդլայնում, նոր համաձայնագրերի կնքում 

պրակտիկայի անցկացման և տարածաշրջանի համար կադրերի 

պատրաստման ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Պրակտիկայի 

ընթացքում ուսանողների կողմից լուծվող խնդիրների շրջանակի ընդլայնում, 

որոնք ուղղված են ոչ միայն ընդհանուր մասնագիտական և մասնագիտական 

կոմպետենցիաների ձևավորմանը, այլև համընդհանուր կոմպետենցիաների, 

այդ թվում՝ նաև soft skills։ 

5. Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում։ 

Ակտիվացնել մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները մարզի 

դպրոցներում, արտագնա հանդիպումների և համացանցի միջոցով։ 

Ֆակուլտետի ներկայացուցչության ընդլայնում համացանցում, այդ թվում՝ 

սոցիալական ցանցերում, կրթական և տեղեկատվական ռեսուրսներում։ 

 

5․ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

Ֆակուլտետի գիտահետազոտական գործունեության կատարելագործման եվ 

զարգացման ուղղությամբ առաջարկում ենք հետևյալ միջոցառումները․ 

1. Ֆակուլտետի աշխատակիցների գիտահետազոտական հոդվածների 

հրապարակմանն ուղղված գործունեության ակտիվացում՝ հրապարակումներ 

Web of Science-ում, Scopus-ում և РИНЦ-ում ինդեքսավորվող, ինչպես նաև՝ 

ԲՈԿ-ի կողմից երաշխավորված ամսագրերում։ Ֆակուլտետի 

գիտահետազոտական գործունեության զարգացման կարևոր ուղղություն է 

գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսությունների պատրաստման և 

պաշտպանության համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը։  

2. Ֆակուլտետի գիտահետազոտական աշխատանքների զարգացում։ 

Ակտիվացնել ֆակուլտետի դասախոսների մասնակցությունը գիտական 

հիմնադրամների գրանտների մրցույթներին և տարբեր մակարդակների 
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գիտագործնական կոնֆերանսներին, ինչպես նաև՝ ուսանողների 

մասնակցության ապահովումն ուսանողական աշխատանքների մրցույթներին, 

ուսանողական գիտական և գիտագործնական կոնֆերանսներին։  

3. Ֆոկուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական ներուժի 

զարգացման կարևոր գործոն ենք համարում ցանցային փոխգործողությունը 

տարբեր ֆորմատներով գիտամեթոդական կոնֆերանսներիին, սեմինարներին, 

ֆորումներին, համատեղ գիտական հետազոտությունները հայ և օտարերկրյա 

գործընկերների հետ,  գիտական գործունեության փոխադարձ 

փորձաքննությունը և դրանց ապրոբացիայի լայն աշխարհագրությունը։  

 

6․ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻԻ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի ներուժի զարգացման  ուղղությամբ 

մենք նախատեսում ենք իրագործել հետևյալ քայլերը․ 

1. Ֆակուլտետի դասախոսների մասնակցություն լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերով որակավորման բարձրացման դասընթացներին /հաստատված 

ժամկետներում/, որոնք իրագործվում են ՎՊՀ-ի, բարձրագույն այլ 

հաստատությունների կողմից։ Ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմին միջազգային կրթական հարթակներում (Coursera, Лекториум, OpenEdu 

և այլն) հեռավար որակավորման բարձրացման հնարավորությունների մասին 

տեղեկացում։  

2. Ֆակուլտետի աշխատակիցների մասնագիտական կոմպետենցիաների 

զարգացում գիտագործնական կոնֆերանսներին, սեմինարներին և 

ֆորումներին մասնակցության միջոցով, որոնք կազմակերպվում են ՀՀ-ի  և 

արտասահմանյան բուհերի կողմից։  

3. Կադրային ռեզերվի ձևավորում լավագույն շրջանավարտների հաշվին, որոնք 

յուրացրել են մագիստրատուրայի, ապա՝ ասպիրանտուրայի կրթական 

ծրագրերը և ունեն գիտամանկավարժական գործունեության հակում։ 
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7․ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ 

Ֆակուլտետի կրթական և գիտական գործունեության արդիականացման համար 

անհրաժեշտ է նյութատեխնիկական բազայի կատարելագործում․ 

1. Գիտական և ուսումնական գործընթացների տեխնիկական ապահովման 

կատարելագործման համար պահանջվում է լսարանների լրացուցիչ 

վերազինում ստացիոնար համակարգչային տեխնիկայով և մուլտիմեդիոն 

սարքավորումներով, ժամանակակից մոդուլային կահույքով, որը 

հնարավորություն կտա ստեղծել մոբիլ տարածություն՝ կոնկրետ խնդիրների 

լուծման համար։ 

2. Իրագործվող կրթական ծրագրերի ՊԿՉ-ի պահանջներին 

համապատասխանության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է լիցենզիոն 

ծրագրային ապահովման ձեռքբերում, որի կազմը սահմանվում է 

գիտաճյուղերի աշխատանքային ծրագրերում։  

3. Նախատեսվում է մասնագիտական ուղղվածության դասընթացների 

ուսումնական ձեռնարկների և դասագրքերի ձեռքբերում։ 

4. Նախընտրելի է նաև սենսորային սենյակի սարքավորումների ձեռքբերում՝ 

սահմանափակ կարողություններով երեխաների հետ աշխատանքի 

տեխնոլոգիաների յուրացման համար, ինչպես նաև՝ ծրագրային ապահովում՝ 

մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդներով ախտորոշման 

արդյունքների մշակման համար։ 

 

 

      Հասարակական գիտությունների 

ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի  

հավակնորդ հ․գ․թ․, դոցենտ Հ․Ռ․Ավագիմյան 

 


