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Առաքելություն 
 

Գործնական հոգեբանության ու սոցիոլոգիայի  §Ուրարտու¦  համալսարանը 

բարձրագույն կրթություն իրականացնող հաստատությունների տիրույթում 

հանրության, քաղաքացիների և  ապագա սերնդի համար առանձնանում է իր 

յուրահատուկ առաքելությամբ: Այն նպատակ ունի բարձրագույն մասնագիտական 

կրթության միջոցով բավարարելու անձի մտավոր, հոգևոր և բարոյական զարգացման 

պահանջմունքները: Կրթության որակի ապահովումը և դրա շարունակական 

բարելավման համապատասխան համակարգի ներդրումը համալսարանի 

առաջնային հիմնախնդիրներից է: Համալսարանի գերակա նպատակը ոչ միայն 

տեսական գիտելիքներով և գործնական հմտություններով օժտված մասնագետ 

հոգեբանների ու սոցիոլոգների պատրաստումն է, այլ նաև ազգային ու 

համամարդկային արժեքների ոգով դաստիարակված քաղաքացիների ձևավորումը: 

Գործնական հոգեբանության ու սոցիոլոգիայի հիմնական սկզբունքներին, 

մեթոդներին, հնարներին ու գաղտնիքներին կատարելապես տիրապետող, ազգային 

հոգեկերտվածքով օժտված և քաղաքացիական բարձր գիտակցություն ունեցող 

մասնագետը հույժ անհրաժեշտ է մեր նորանկախ հանրապետության համար: 

Վերափոխվող հասարակության մեջ քաղաքակրթության արդի մարտահրավերները 

հաղթահարելու, մեր ազգային ինքնությանը սպառնացող տարբեր արժեքների 

բախումներից խույս տալու համար անհրաժեշտ է մասնագետ-հոգեբանի 

խորհրդատվությունն ու աջակցությունը: Տնտեսական ճգնաժամերը, սոցիալական 

ծայրահեղ բևեռացումը, հասարակական կյանքի չափից դուրս քաղաքականացումը 

նույնպես պահանջում են գործնական հոգեբանության և սոցիալական աշխատանքի 

հմուտ մասնագետների առկայություն: Այդ խնդիրների լուծումը համալսարանը 

համարում է իր հիմնական առաքելությունը:  

Հմուտ, արհեստավարժ, բարոյական հիմնարար արժեքներով օժտված, 

սահմանային և անկանխատեսելի իրադրություններում կողմնորոշվող, նոր 

լուծումներ առաջադրող մասնագետներ պատրաստելով` համալսարանը նպատակ 

ունի մեղմել հասարակության մեջ առկա լարվածությունը, ձևավորել քաղաքակիրթ 

հարաբերություններ հանրության տարբեր սերունդների, քաղաքական ուժերի և 

տարբեր մտածողություններ ու արժեքների կրողների միջև:  

Համալսարանն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում սոցիալական 

աշխատանքին, քանզի ներկա պայմաններում մեր հասարակությունը դրա կարիքն 

ունի և ապագայում նույնպես կունենա: Այս տեսանկյունից` համալսարանի 

շահառուները ոչ միայն ուսանողներն են, նրանց ծնողներն ու գործատուները, այլև 

հասարակության յուրաքանչյուր քաղաքացի:  

Համալսարանի շրջանավարտի աշխատաշուկան ոչ թե պարզապես 

տնտեսական ու սոցիալական ոլորտն է, այլև միջանձնային հարաբերությունների ողջ 

համակարգը:  
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Իր առաքելությունն իրականացնելու համար համալսարանը 

համագործակցում է պետական և ոչ պետական, ազգային ու միջազգային տարբեր 

կառույցների հետ և փորձում համատեղ ջանքերով վերափոխել անձի ու 

հասարակության բարոյահոգեբանական նկարագիրը, արմատավորել մնայուն և 

հիմնարար ազգային, համամարդկային, ժողովրդավարական արժեքներ:  

Միջազգային համագործակցության տիրությում համալսարանը հույժ 

կարևորում է նաև միջմշակութային հաղորդակցությունը և փորձում է այդ կապերի 

միջոցով ստեղծել այնպիսի հոգեբանական և սոցիալական միջավայր, որտեղ առկա 

խնդիրները կլուծվեն ոչ թե ռազմական բախումներով և բռնության սպառնալիքով, այլ 

փաստարկված քննարկումներով և համագործացկությամբ:    

 

 

Տեսլական  
 

Գործնական հոգեբանության ու սոցիոլոգիայի §Ուրարտու¦ համալսարանը ՀՀ 

միակ ոչ պետական բուհն է գործնական ուղղվածությամբ և հանրային 

առաքելությամբ: Բուհի ուսանողները և աշխատակազմը ջանում են այն 

շարունակաբար կատարելագործել իբրև հաստատություն, որը պատրաստում է 

որակյալ և հասարակական պատասխանատվությամբ օժտված մասնագետներ և 

քաղաքացիներ: Նրանք համագործակցող և նորարար են ՀՀ բնակչությանը 

հոգեբանական և սոցիոլոգիական բարձրակարգ ու ինքնատիպ, գործնականորեն 

արդյունավետ ծառայություններ մատուցելիս ի զորու են բարձնացնել 

հանրապետության գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ոլորտի 

հեղինակությունը միջազգային ասպարեզում:  

 

 

Արժեքներ  
 

Բուհը առաջնորդվում է հետևյալ հիմնական արժեքներով՝   

 նվիրվածություն, 

 ազնվություն,  

 մասնագիտական վարպետություն,  

 հարգանք մարդկային արժանապատվության նկատմամբ,  

 ակադեմիական ազատություն և ազնվություն,  

 համագործակցային առաջնորդություն,    

 աշխատանքային  զգայունություն,   

 քաղաքացիական ընդգրկվածություն,    

 սոցիալական պատասխանատվություն:   
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Ներածություն  
 

Գործնական հոգեբանության ու սոցիոլոգիայի  §Ուրարտու¦  համալսարանը 

մասնագիտական հատուկ ուղղվածությամբ բուհ է, որը կրթության շահառուների 

հանդեպ բարձր պատասխանատվություն ունի և նույն կերպ է մոտենում նաև 

մասնագետների պատրաստման հարցին: 

 

Աշխատաշուկայի կարիքի բացահայտմանն ուղղված մեր հետազոտությունը 

ցույց տվեց,  որ համալսարանի կողմից   §Կլինիկական հոգեբանության¦, 

§Կառավարման հոգեբանության¦, §Նախադպրոցական և դպրոցական 

հոգեբանության¦, §Դատահոգեբանական փորձաքննության¦, §Իրավաբանական 

հոգեբանության¦, §Մանկավարժության և հոգեբանության¦, §Սոցիալական 

աշխատանքի¦ մասնագիտացումները ստացած շրջանավարտների կարիքը 

հանրապետությունում մեծ է, հատկապես` սոցիալական աշխատանքի ոլորտում։ 

Կարիքն առավել մեծ է ՀՀ շրջաններում/մարզերում, ուր  համապատասխան 

հաստիքատեղերը զբաղեցված են ոչ մասնագետների կողմից, ինչն աշխատանքի և 

սոցիալական ապահովության նախարարության կողմից քանիցս նշվել է որպես 

հանրապետության սոցիալական անվտանգության համակարգի 

ինստիտուցիոնալացման մեծագույն խոչընդոտ։  

 

 Սոցիալական ապահովության և սոցիալական պաշտպանության տարբեր 

կառույցներում մասնագիտական որակավորում և պատրաստվածություն 

չունեցող հոգեբանների, սոցիալական աշխատողների և սոցիոլոգների կողմից 

մատուցվող ծառությունները ոչ միայն չեն ծառայում իրենց նպատակին, այլև, 

երբեմն վնասում են շահառուներին:  

 

 Ինչպես հասարակության, որպես ամբողջի, այնպես էլ` պետական շատ 

կառույցներում բացակայում է հստակ պատկերացումը հոգեբանի, սոցիոլոգի և 

սոցիալական աշխատողի մասնագիտությունների  պարտականությունների  ու 

նշանակության մասին,   ընդհանրապես, և  փոխակերպվող հայ 

հասարակության պարագայում` մասնավորապես։ 

 

Գործնական հոգեբանության ու սոցիոլոգիայի  §Ուրարտու¦ hամալսարանը 

հատուկ մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող հաստատություն է, որի 

գործունեության հիմնական նպատակները բխում են հոգեբանության, սոցիոլոգիայի 

և սոցիալական աշխատանքի գործնական տեսանկյունների շուրջ բազմակողմանի 

գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ուսուցումից: Բուհն 

իրականացնում է եռաստիճան ուսուցում բակալավրի, մագիստրոսի և ասպիրանտի 

ծրագրերով: Բուհն ունի §Սոցիալական հոգեբանություն¦ առարկայից 

թեկնածուական մինիմումների քննություն ընդունելու իրավունք և ՀՀ բարձրագույն  
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որակավորման հանձնաժողովի (ԲՈՀ) կողմից ընդգրկված  է թեկնածուական և 

դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանության առաջատար 

կազմակերպությունների ցանկում։ 

Բուհում գործում է նախապատրաստական բաժին, քանի որ հաստատության 

գործունեության հիմնական նպատակներից է ուսանողների նախնական 

մասնագիտական կողմնորոշումը և ուսանողների կողմից իրենց հետագա 

մասնագիտացման գիտակցված ընտրությունը:  

Բուհի ինքնակառավարումն ապահովվում է միանձնյա ղեկավարման և 

կոլեգիալության սկզբունքների զուգակցմամբ`  բուհի   գիտական խորհրդի և 

ռեկտորատի համատեղ գործառույթների իրականացմամբ` ի նպաստ 

ռազմավարական ծրագրի իրականացման։ Բուհի գիտական խորհուրդը  

(լիազորությունները հաստատվում է բուհ-ի կանոնադրությամբ) լուծում է բուհ-ի 

ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական  գործունեության կազմակերպման, 

պլանավորման և կառավարման հարցերը։  

 

Առկա իրավիճակի նկարագրություն 
Ներքին ուժեղ կողմեր   

 բուհի նեղ մասնագիտական ուղղվածություն և երկարամյա անխափան 

գործունեության փորձ, 

 ցածր  ուսման վարձավճարներ,  

 մասնագիտական հարուստ գրականության  առկայություն, 

 բարձրակարգ մասնագետներով համալրվածություն, 

 մասնագիտական գրականության հրատարակում, 

 միջազգային համագործակցություն արտասահմանյան բուհերի և այլ 

ուսումնական/հետազոտական կենտրոնների հետ: 

ներքին թույլ կողմեր 
 դիմորդների ընդհանուր ցածրորակ դպրոցական պատրաստվածություն 

 ուսանողների վճարումների ուշացումներ,  

 աշխատողների աշխատավարձի տարեկան 10-15% ավելացման 

դժվարություններ,  

 ուսանողների շրջանում գենդերային խիստ անհավասարակշռություն 

(տղաների փոքր թիվ), 

 ամբիոնակենտրոն հետազոտական աշխատանքների սակավություն,  

 ուսանողների գիտելիքների ու մասնագիտական հմտությունների  չափման, 

ընթացիկ և վերջնական արդյունքի/որակի վերահսկողության  համակարգի 

անկատարություն, 

 վարչական աշխատողների կառավարման թույլ հմտություններ, 

 ոչ լիարժեք շենքային պայմաններ:  

Կազմակերպության արտաքին հնարավորություններ 
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 համագործակցություն ՀՀ այլ բուհերի հետ, 

 կապեր այլ երկրների բուհերի և մասնագիտական կառուցների հետ, 

 ակտիվ մասնակցություն միջազգային մասնագիտական միջոցառումներին, 

 ուսանողների, դասախոսների ակադեմիական մոբիլության խթանում, 

 հրատարակումներ արտասահմանում: 

Կազմակերպության արտաքին վտանգներ 
 ՀՀ բնակչության վճարունակության նվազում, 

 արտագաղթ. հնարավոր դիմորդների քանակի նվազում, §ուղեղների 

արտահոսք¦,  

 միջազգային կառույցների կողմից Հայաստանում հոգեբանների և  

սոցիալական աշխատողների կարիք ունեցող կազմակերպությունների   

օժանդակության պակասեցում, ուստի և, աշխատատեղերի նվազում։ 
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Առկա իրավիճակի հիման վրա ռազմավարական զարգացման քայլերի հստակեցում:  

 Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. Համագործակցություն երկրի այլ բուհերի հետ 1. ՀՀ բնակչության վճարունակության նվազում 

 

2. Կապեր այլ երկրների բուհերի և մասնագիտական 

կառուցների հետ 

2. Արտագաղթ՝ հնարավոր դիմորդների քանակի 

նվազում, §ուղեղների արտահոսք¦ 

3. Ակտիվ մասնակցություն միջազգային մասնագիտական 

միջոցառումներին 

3. Միջազգային կառույցների կողմից 

Հայաստանում հոգեբանների և  սոցիալական 

աշխատողների կարիք ունեցող 

կազմակերպությունների   օժանդակության 

պակասեցում ուստի և, աշխատատեղերի 

պակասում։ 

4. Ուսանողների, դասախոսների ակադեմիական մոբիլության 

խթանում 

5. Հրատարակումներ արտասահմանում 

Ուժեղ կողմեր ՔԱՅԼԵՐ ՔԱՅԼԵՐ 

1. Բուհի նեղ մասնագիտական ուղղվածություն և, այս առումով, 

երկարամյա անխափան պրակտիկա 

Համատեղ կրթական ծրագրերի մշակում երկրի այլ բուհերի/այլ 

երկների բուհերի և մասնագիտական կառույցների հետ  

Ընդլայնել ուսանողներին կրթաթոշակներ 

տրամադրելու հնարավորությունները 

2. Ցածր  ուսման վարձավճարներ Խթանել ուսանողների և դասավանդողների մասնակցությունը 

միջազգային մասնագիտական միջոցառումներին/ծրագրերին, 

ունենալ ակադեմիական մոբիլությանը միտված 

նախաձեռնություններ 

Կապեր հաստատել արտասահման արտագաղթած 

հայ մասնագետների հետ՝ խթանելով բուհի 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման 

ընթացքը 

3. Մասնագիտական հարուստ գրականության  առկայություն Ունենալ մասնագիտական ժամանակակից գրականության 

ստեղծման նախաձեռնություններ, իրականացնել 

հրատարակչական գործունեություն անգլերենով, ռուսերենով   

Կապեր հաստատել արտերկրում գործող 

միջազգային կառույցների հետ, որոնք իրեն 

աշխատանքներում ներգրավում են հոգեբանների և  

սոցիալական աշխատողների 

4. Բարձրակարգ մասնագետներով համալրվածություն Իրականացնել դասավանդողների կարողությունների 

հզորացման նախաձեռնություններ, կազմակերպել 

դասընթացներ  

 

5. Մասնագիտական գրականության հրատարակում Թարգմանել առկա մասնագիտական գրականությունը 

անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով 

 

6. Միջազգային համագործակցություն արտասահմանյան բուհերի 

և այլ ուսումնական/հետազոտական կենտրոնների հետ: 

Բարձրացնել բուհի գիտահետազոտական ներուժը`՝  

համագործակցելով տեղական/միջազգային 

կազմակերպությունների հետ  

 

Թույլ կողմեր ՔԱՅԼԵՐ ՔԱՅԼԵՐ 

Դիմորդների ընդհանուր ցածրորակ դպրոցական 

պատրաստվածություն 

Զարգացնել մասնագիտական կողմնորոշմանը միտված 

նախաձեռնությունները՝ ուշադրություն դարձնելով բուհի 

ուսանողների գենդերային հավասարակշության ձևավորմանը 

Ֆոնդեր հայթայթել դպրոցներում հոգեբանության և 

սոցիոլոգիայի նկատմամբ հետաքրքրությունը 

բարձրացնող նախաձեռնությունների 

իրականացման համար 

Ուսանողների վճարումների ուշացումներ  Խթանել դասավանդողներին` աշխատելու ծրագրային 

նպատակների սահմանման և իրականացման ուղղությամբ՝ 

Ֆոնդեր հայթայթել ամբիոնային հետազոտական 

աշխատանքների/խմբերի ձևավորման համար  
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նպաստելով ամբիոնների հետազոտական գործունեության 

խթանմանը, ամբիոնային հետազոտական խմբերի ձևավորմանը 

Աշխատողների աշխատավարձի տարեկան 10-15% ավելացման 

դժվարություններ  

Զարգացնել բուհի որակի ապահովման փաստաթղթերը՝ 

կարգերը, ընթացակարգերը, քաղաքականությունները, ունենալ 

որակի բարելավմանը միտված նախաձեռնություններ 

 

Ուսանողների շրջանում գենդերային խիստ 

անհավասարակշռություն (տղաների փոքր թիվ) 

Կատարելագործել բուհի կառավարման մոդելը` նպաստելով 

վերջինիս ճկունությանը, զարգացնել բուհի առցանց 

գործունեությունը, խթանել առցանց կառավարումը 

 

Ամբիոնակենտրոն հետազոտական աշխատանքների 

սակավություն  

  

Ուսանողների գիտելիքների ու մասնագիտական հմտությունների  

չափման, ընթացիկ և վերջնական արդյունքի/որակի 

վերահսկողության  համակարգի անկատարություն 

  

Վարչական աշխատողների կառավարման թույլ հմտություններ   
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Ենթադրվող վիճակը ռազմավարական ծրագրի իրագործման արդյունքում 
  
Հեռանկար` Ուսուցման որակի բարելավման միջոցով  2016/2017 ուսումնական 
տարվա   շրջանավարտների  տարեկան մասնագիտական  զբաղվածությունը 
հասցնել 50% և ավելի ցուցանիշի։   
 

Ռազմավարական ծրագրի իրագործման հիմնական սկզբունքներ՝ 
 

 Համալսարանի որակի ապահովման գործընթացների կատարելագործում, 

որակի շարունակական բարելավում` փոփոխվող իրականության 

պահանջներին համապատասխան 
 Հաշվետվողականության, թափանցիկության խթանում 

 Նոր համագործակցությունների, նորարության և ստեղծագործականության 

խթանում 

 
 
Կրթության որակի ապահովման հիմնական ուղղություններ՝ 
 

 ԿԾ որակի ապահովում 

 ԿԾ տեղայնացման մշտադիտարկում, ԿԾ շարունակական վերանայում, 

կատարելագործում 

 Շնորհվող որակավորումների ընթեռնելիության/փոխճանաչելիության 

խթանում 

 Դասավանդման և ուսումնառության որակի ապահովում 

 Բուհի ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության հիման վրա բուհի 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում  

 

Նպատակներ և խնդիրներ 
 

Հիմնանպատակ`  Մշակված  քայլերի հիման վրա ձևավորել աշխատաշուկայում  
մրցունակ, միջազգային չափանիշներին  համապատասխանող  և ազգային 
մտածելակերպն ու հոգեբանական առանձնահատկությունները հասկացող, դրանց  
հետ հաշվի նստող   բարձրագույն կրթությամբ որակյալ մասնագետներ։  

 
Նպատակ 1:  Նորարական  գիտական մտածողությամբ  օժտված  ուսանողների  
պատրաստում՝  ունակ  մասնակցելու  հայ  փոխակերպվող և գլոբալ 
հասարակության հոգեբանական հավասարակշռության ու հոգեկան առողջության 
խնդիրների լուծմանը։   



10 

 

 

Համալսարանի հիմնական պարտականություններն են՝   

 ապահովել իր ուսանողներին   համապատասխան գիտելիքներով 

 սովորեցնել  գիտելիք ձեռք բերելու  արդյունավետ ուղիները 

 ապահովել բոլոր դասավանդվող կուրսերի/առարկաների  միջև կապը, 

հաջորդականությունը, խթանել միջգիտակարգային գիտելիքի 

փոխանցումը  

 սովորեցնել մասնագիտական գործունեության ընթացքում դրանց 

օգտագործման ձևերը 

 աջակցել ուսանողներին սոցիալական նոր միջավայրին ընտելանալու և այդ 

հանրության ակտիվ անդամը լինելուն  

 ձևավորել այնպիսի հմտություններ, որոնք շրջանավարտին մրցունակ 

կդարձնեն ոչ միայն մեր երկրի, այլև արտերկրի աշխատաշուկայում: 

§Ուրարտուն¦, որպես հոգեբանական և սոցիոլոգիական բարձրագույն 

կրթական հաստատություն, առաջարկում է  տարբեր մակարդակների  

ակադեմիական նեղ մասնագիտական և միջդիսցիպլինար կուրսեր։ Կուրսերի  

ընթացքում   սերմանվում  և քաջալերվում է լսարանային և ինքնուրույն աշխատանքի 

հաջողությունը։  

    

Խնդիր 1.1.  Ունենալ բարձր կարողություններ ունեցող դիմորդներ բոլոր սոցիալական 
խավերից 
Խնդիրը լուծելու ռազմավարություններ   

1.1.1 Իրականացնել այնպիսի ակադեմիական ծրագրեր, որոնք կհրապուրեն 

դպրոցի բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտներին և այլ բուհերում  

բակալավրի, մագիստրոսի կրթություն ստացած անձանց 

1.1.2 Իրականացնել գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի նկատմամբ 

դպրոցականների հետաքրքրության աճին ուղղված նախաձեռնություններ, 

ուշադրություն դարձնել արական սեռի դպրոցականների կողմից հոգեբանի, 

սոցիոլոգի մասնագիտությունն ընտրելու շարժառիթի բարձրացման 

հիմնահարցին   

1.1.3. Բացահայտել և հայթայթել ֆինանսական այլ աղբյուրներ` նյութական կարիք 

ունեցող գերազանց սովորող ուսանողների մասնակի վճարման  համար 

1.1.4. Ավելացնել համալսարանի շուկայավարության ու հաղորդակցման 

հմտությունները  դպրոցների, քոլեջների այլ բուհերի տարբեր աստիճանների 

շրջանավարտներին  տեղեկացնելու համալսարանի    մասնագիտացումների, 

դասախոսական կազմի, սովորելու պայմանների և առավելությունների մասին 

1.1.5. Ավելացնել համալսարանի շուկայավարության ու հաղորդակցման 

հմտությունները  այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների, 

հետազոտական կենտրոնների հետ համագործակցման եզրեր գտնելու համար։ 
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Նպատակ  2.  Ավելացնել որակյալ շրջանավարտների թիվը`  ի նպաստ հոգեբաններ 
և սոցիոլոգներ  ձևավորող այլ բուհերի շրջանում  վարկանիշի ավելացման   և 
շրջանավարտներին ուղղորդելու դեպի հայաստանյան սոցիումի առջև կանգնած 
հոգեբանական և սոցիալական կարիքների բավարարում։   
 

Խնդիր 2.1. Ամբիոնների ուսումնական աշխատանքների արդյունավետության   
ավելացում  
 

Խնդիրը լուծելու ռազմավարություններ   

 2.1.1.    Կիրառել    ուսուցման  նորագույն մեթոդաբանություններ  և տեխնոլոգիաներ   

կրթական ծրագրերի ստանդարտներին համապատասխան  ուսումնական պլանների 

ու առարկայական ծրագրերի զարգացման համար 

2.1.2. Կատարելագործել ԿԾ որակավորումների շրջանակները՝ համապատասխան 

ազգային որակավորումների շրջանակի, միջազգային համապատասխան 

ուղղվածությամբ բուհերի որակավորումների շրջանակների, բուհի 

որակավորումների շրջանակի:  

2.1.3. Ըստ այդմ` զարգացնել ուսումնառության վերջնադյունքների սահմանման 

գործընթացը:         

2.1.4. Յուրաքանչյուր երրորդ  տարում իրականացնել շուկայական հետազոտություն  

և ապահովել առարկայական ծրագրերի համապատասխանությունը 

աշխատաշուկայի ու կոնկրետ գործատուների  առանձնահատուկ պահանջներին։ 

2.1.5. Մշակել  համապատասխան առարկայական ծրագրերն ու ապահովել հետևյալ 

առարկաների դասավանդումը` 

 Ծերացում 

 Երեխայի, դեռահասի և ընտանիքի առողջություն, հոգեկան առողջություն, 

սոցիալական ապահովագրություն 

 Համայնքային զարգացումներ և համայնքային ընտանեկան սոցիալական 

կենտրոններ 

 Գործազրկություն, զբաղվածության աջակցություն 

 Սոցիալական հոգեբանություն 

 Գնահատող հետազոտություններ 

2.1.6.  Ավելացնել առարկայացանկում  հոգեբանների ու սոցիալական աշխատողների 

համար անհրաժեշտություն ներկայացնող համակարգչային խորացված EXCEL, SPSS, 

web հմտությունների ձևավորման առարկա (32ժամ) երկրորդ կուրսի ուսանողների 

համար 

2.1.7. Ավելացնել գրադարանի մասնագիտական  գրականության քանակը,  

թարմացնելով միջդիսցիպլինար ուղղվածության և հոգեբանական ու սոցիոլոգիական 

ամսագրերի նոր բաժանորդագրություններով, զարգացնել էլեկտրոնային 

գրադարանի տվյալների շտեմարանը   
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2.1.8. Ապահովել ուսանողներին հետազոտական/լաբորատոր  աշխատանքների 

իրականացման և գործնական փորձառության ձեռքբերման հնարավորություններով:  

2.1.9. Մշակել կարճաժամկետ (3-6 ամսյա) ուսուցողական հատուկ մասնագիտական 

ուղղվածության ծրագրեր ոչ ավանդական ուսանողների  համար` բանակի սպաներ, 

դպրոցի ուսուցիչներ, դպրոցի, քոլեջների տնօրեններ, սպասարկման տարբեր ոլորտի 

աշխատողներ: Ուշադրություն դարձնել կրթական ծրագրերի միջոցով Հայաստանում 

հարատև կրթության խթանմանը։ 

 

Նպատակ 3. Խթանել հետազոտական և ստեղծագործական աշխատանքները` 
ավելացնելով բուհի ինտելեկտուալ  կապիտալը, հետազոտական ներուժը երկրի 
ներսում և դրանից դուրս   
 

Հետազոտական և ստեղծագործական գործունեությունը 21-րդ դարում  ձեռք է բերել 

միջդիսցիպլինար և համագործակցային  բնույթ` անհրաժեշտաբար գործածելով 

հարակից գիտությունների`   §Ուրարտու¦ համալսարանի պարագայում 

սոցիոլոգիայի, հոգեբանության, մարդաբանության, ազգագրության, 

մշակութաբանության, ֆիզիոլոգիայի, գենետիկայի, բշժկագիտության  տեսական և 

գործնական, վերլուծական ու լաբորատոր ձևերը։     

Բուհի պարտականությունները ինտելեկտուալ կապիտալի իրական իմաստի 

ձեռքբերման ուղղությամբ՝ 

 հետազոտական աշխատանքների  միջոցով  նոր գիտելիքի ձևավորում  

 բուհի կողմից հիմնարար հոգեբանական ու սոցիոլոգիական հետազոտական 

ուղղությունների ու մեթոդաբանության  գործնական կիրառություն։      

   

3.1 Հետազոտական և գիտական ուսումնասիրությունների  արդյունավետության 
ավելացում  
 

Խնդիրը լուծելու ռազմավարություններ   

3.1.1 Հաղթահարել հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետների երկու 

մասնագիտական ամբիոնների բուհական հետազոտական կենտրոններ դարձնելու  

ֆինանսական, ծրագրային ու մասնագիտական/փորձագիտական/  խոչընդոտները ի 

նպաստ միջդիսցիպլինար հետազոտությունների իրականացման.   

3.1.2. Ավելացնել բուհի հետազոտական կարողությունները ֆակուլտետային 

հետազոտական հաստիքի ընդգրկմամբ, համապատասխան տարածքի, տեխնիկայի  

տրամադրմամբ. 

3.1.3. Կատարելագործել աճող հետազոտական նախաձեռնությունների  

իրականացման վարչական և օժանդակող  ծառայությունների բավարար մակարդակը  

3.1.4. Մշակել տարեկան հոգեբանական և սոցիոլոգիական հետազոտական 

ծրագրերի թեմաներ` շեշտադրում կատարելով գլոբալ խնդիրների, հայաստանյան 
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արձագանքների և տեղական յուրահատուկ դրսևորումները հետազոտող ծրագրերի 

վրա։ 

 

Խնդիր 3.2. Ապահովել  հանրության ու գիտական աշխարհի իրազեկումը բուհի 
հետազոտական աշխատանքների արդյունքերի ու ազդեցությունների վերաբերյալ    
 
Խնդիրը լուծելու ռազմավարություններ   

3.2.1.  Կատարելագործել համալսարանի հանրային կապերը ( ՙՀանրային կապեր   

մասնագիտացմամբ և օտար լեզվի իմացությամբ գրադարանավարի  ընդունմամբ) 

հաստատության հետազոտական աշխատանքները հանրապետության ու 

միջազգային գիտական հանրությանը պատշաճ կերպով ներկայացնելու, 

քննարկումներ կազմակերպելու, հրատարակելու և իրացնելու աշխատանքները   

3.2.2. Մագիստրոսական և ասպիրանտական հետազոտական աշխատանքները 

տպագրել և ուղարկել  համապատասխան ֆակուլտետներ ունեցող այլ բուհերի 

գրադարաններին, ամբիոններին 

3.2.3. Բացահայտել և ի նպաստ  բուհի գործունեության օգտագործել հետազոտական 

ծրագրերի իրականացման ներքին և արտաքին ռեսուրսները 

3.2.4. Հետազոտման և ուսուցման գործընթացները առավելագույնս ինտեգրել` 

ապահովելով ուսանողների պարտադիր ընդգրկումը դասախոսական ու 

հետազոտական խմբերի աշխատանքներում 

 

Նպատակ 4:  Զարգացնել համալսարանի մարդկային և ֆիզիկական ռեսուրսները     
 
Խնդիր 4.1.  Աշխատանքային կադրերի  դասախոսական և հետազոտական  
կարողությունների ավելացում 
 

Խնդիրը լուծելու ռազմավարություններ   

4.1.1  Բացահայտել համալսարանում աշխատող կադրերի  կարողությունների` 

գիտելիքների, հմտությունների  բացթողումները (competency gaps) հետևյալ 

եղանակներով` 

 անկախ փորձագիտական գնահատում 

  ինքնագնահատում 

 ուսանողների գնահատում   

4.1.2 Նպաստել, խթանել համալսարանի յուրաքանչյուր  բաժանմունքի   

մասնագետների կարողությունների, ունակությունների անընդմեջ աճը`  ուղղված   

ռազմավարական նպատակների իրականացմանը  

4.1.3   Գրավել նոր տաղանդավոր մասնագետների (նաև արտերկրից)  աշխատելու 

համալսարանում` ի նպաստ ձևակերպված և բուհի խորհրդով հաստատված 

ռազմավարական նպատակների ապահովման 

 



14 

 

Խնդիր 4. 2.  Օգտագործող ուսուցողական հետազոտական նյութերի և գործիքների  
քանակի և արդյունավետության ավելացում  
 

4.2.1. Ապահովել բարենպաստ աշխատանքային պայմաններ անհատական և 

խմբային աշխատանքների համար: Ավելացնել շենքային հնարավորությունները`  

աշխատանքային պայմաններ ստեղծելով դասախոսությունների, հետազոտական 

աշխատանքների ու գործնական պարապմունքների համար 

4.2.2. Թարմացնել համալսարանի համակարգչային բազան, հաստատություն 

իրականացնել առավել արդյունավետ ու համակարգված էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառություն    

 

Նպատակ 5: Կատարելագործել համալսարանում ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացների կառավարման որակի ապահովումը   

 
Խնդիր   5.1.   2012-2016թթ  ժամանակահատվածի  համար մշակված ռազմավարական 
ծրագրին համապատասխան  որակի կառուցվածքների ու կառավարման 
համակարգի  մշակում  
 

Խնդիրը լուծելու ռազմավարություններ   

5.1.1. Վերապատրաստել համալսարանի կառավարման տարբեր օղակների 

պատասխանատուներին    §Կազմակերպական և ինստիտուցիոնալ կառավարման 

հիմունքներ¦ թեմայից. 

5.1.2. Օպերացիոնալացնել որակի ապահովման ազգային պահանջները  և սույն 

ռազմավարության մեջ արծածված նպատակներին հասնելու յուրաքանչյուր քայլը  

5.1.3. Ռազմավարական ծրագրի խնդիրները վերածել ժամանակացույցային 

գոծողությունների    

5.1.4. Սահմանել յուրաքանչյուր գործողության պատասխանատուներին` ըստ 

հետևյալ կազմակերպական կառույցների` Համալսարանի գիտական խորհուրդ, 

Ռեկտոր, Պրոռեկտոր, Որակի ապահովման մասնագիտական կառույց, Դեկաններ,  

Ամբիոնների վարիչներ, ուսանողներ, արտաքին գնահատողներ` փորձագետներ, 

երկու և ավել տարի առաջ ավարտած շրջանավարտներ, հոգեբանության ու 

սոցիալական աշխատանքի գծով պետական, ոչ պետական և բիզնես ոլորտի 

գործատուներ/կազմակերպություններ։  

5.1.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջին ամսին իրականացնել ներքին և 

արտաքին գնահատման արդյունքների  բաց  քննարկում,  դժվարությունների 

արձանագրում, դրանց պատճառների հաղթահարմանն ուղղված   

առաջարկությունների պատրաստում և նոր ուսումնական տարվա 

ընթացակարգերում ընդգրկում։  

Որպես նշված գործողությունների որակի գնահատման օբյեկտներ դիտարկել  

 կրթական ծրագրերը և դրանց տարրերը 
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 ուսանողների կրթական ելքային արդյունքերը 

 դասախոսական կազմի որակը 

 ուսումնական ռեսուրսները և ուսանողական օժանդակ ծառայություններ 

 

 

  

 

 

 

Գործնական հոգեբանության ու 
սոցիոլոգիայի §Ուրարտու¦ 
համալսարանի 
կազմակերպական 
կառուցվածք 
 


