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ՎԱՆԱՁՈՐ 
2015 

 

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

            Վանաձորի պետական համալսարանի ՖԴ և ԱԻՀ ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել խորը գիտելիքներով և ֆիզիկական 

պատրաստակամությամբ  օժտված, ու գործնական հմտություններ ունեցող բարձրորակ կադրեր ոլորտում, ովքեր կկազմեն ազգային 

կրթական համակարգի և գիտելիքահենք հասարակության մաս, կբավարարեն աշխատաշուկայի մշտանորոգ պահանջները, և իբրև 

խորը գիտելիքներով և ֆիզակական պատրաստակամությամբ  օժտված ու գործնական հմտություններ ունեցող բարձրորակ 

կադրեր՝իրենց նպաստը կբերեն ինչպես ազգային, այնպես էլ համաշխարհային մշակույթի զարգացմանըֈ 

Համալսարանի` ՖԴ և ԱԻՀ ամբիոնում իրականացվող գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական  աշխատանքները (այն հինգ 

ֆակուլտետն սպասարկող ամբիոններից մեկն է, որը նաև համահամալսարանական կարգավիճակ ունի միտված են ֆիզիկական 

պատրստականության, մարմնակրթության, ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի,  տարբեր մարզական 

խաղերի դասավանդման մեթոդիկայի (բասկետբոլ, հանդբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ) մասնավորապես`  ֆիզկուլտորայի բնագավառում 

բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստմանը`կրթության,  գիտության, առաջին հերթին առողջ ապրելակերպի, ինչպես 

նաև հասարակական կյանքի այլ  բնագավառներում անհրաժեշտ աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու նպատակով:  

Ամբիոնի գործունեության հիմնական ուղղությունները. 

1.Պրոֆեսիոնալ կիրառական ֆիզ.պատրաստության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները:                                                                       
2. Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն: 

ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ 

1. Կրթական 
 

1.Կենսաբանաքիմիական  ֆակուլտետի շրջանավարտներին ֆիզկուլտուրայի ոլորտի մրցունակ, պրակտիկ մասնագետներ դառնալու 

հնարավորություն ապահովող ՀԿԾ-ների մշակում և ներդրում: 

2. Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի <<ՖԴ և ԱԻՀ>> մասնագիտության ուսանողների մոտ ֆիզկուլտուրան՝ որպես ֆիզիկական 

պատրաստականության մասնագիտության արժևորման և հատուկ  գիտելիքների ձեռքբերման, ֆիզիկական դաստիարակության 
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տեսության ընդհանուր օրինաչափությունների, հիմնական հասկացությունների, խնդիրների, միջոցների և դասավանդման 

մեթոդների մասին մասնագիտության նկատմամբ պատասխանատվության գիտակցության ձևավորում: 

3.Այլ ֆակուլտետների տարբեր մասնագիտությունների ՀԿԾ - ների շրջանակում նախատեսված կրեդիտների գործադրմամբ 

բազմակողմանի զարգացած, հատուկ ֆիզիկական պատրաստակամությամբ օժշտված, պատշաճ մակարդակով տիրապետող գրագետ 

մասնագետների պատրաստման  իրականացում: 

4.Ուսումնական խնդիրներին, սովորողների պատրաստվածության մակարդակին և նրանց անհատական բնութագրին 

համապատասխան ուսուցման միջոցների և մեթոդների մշակում և ներդրում: 

5.Առարկայական ծրագրի թեմաների և մարզաձևերի յուրահատկությունների հիման վրա ուսումնական պարապմունքների 

պլանավորում: 

 

 

 

2.Գիտահետազոտական 
 

1.Ակադեմիական ավելի լայն հանրության հետ ամբիոնի գիտական համագործակցության շրջանակների ընդլայնումֈ 

2.ՖԴ և ԱԻՀ  ամբիոնի հեղինակության բարձրացում ներքին և արտաքին միջավայրում՝ իր կայուն տեղը ՀՀ բարձրագույն կրթության 

համակարգում պահպանելու և ամրապնդելու միջոցով, միաժամանակ ինտեգրվելով և մաս դառնալով միջազգային ֆիզկուլտուրա և 

սպորտի կրթական համակարգիֈ 

3.Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական աշխատանքների խրախուսման քաղաքականության մշակում և 

մասնագիտական աճին նպաստող որակավորման դասընթացների կազմակերպում: 

3.Սովորողների` մասնագիտությանը համապատասխան գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպում: 

 

3. Սոցիալ-դաստիարակչական աշխատանքներ 
 

<<Ֆիզիկական դաստիարակություն, տեսություն և մեթոդիկա և ԱԻՀ>> առարկաները   կարևոր  նշանակություն  ունեն  

մասնագիտական հայացքների, սոցիալ-դաստիարակչական աշխատանքների ու համոզմունքների ձևավորման  գործում: 

Առարկանները առանձնացնում  են  սպորտային պարապմունքների մի շարք ընդհանուր սկզբունքներ` մարզական գործընթացի խոր 

մասնագիտացման սկզբունք, ընդհանուր և հատուկ պատրաստականության, մասնագիտական անընդհատության համադրության 

սկզբունք և այլն:  
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4.Որակի ապահովման 
 

1. Որակի մշակույթի ձևավորում և դրա ապահովմանն ուղղված որակի ներքին համակարգի կազմավորում  և  գործառնության նոևմա- 

վորում: 

2. ՖԴ և ԱԻՀ-ի ամբիոնի ազգային, մշակութային և սպորտային բնագավառի՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համարժեք 

մասնագետների  պատրաստում ֈ 

3. ՈՒսուցման գործընթացի համակողմանի վերլուծության իրականացում և դրա հիման վրա կրթության որակի գնահատման 

համակարգի ձևավորում; 

4. ՈԱ մի շարք ընթացակարգերի կիրառում, որոնք միտված են ուսումնական ծրագրերի, դասախոսական կազմի և ուսումնառության 

ռեսուրսների որակի շարունակական բարելավմանը:  

 

4.Արտաքին կապեր և միջազգայնացում 
 

ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգն ինտեգրվել է կրթության եվրոպական տարածքին, որի արդյունքներն ամրագրվել են 

Բոլոնիայի հռչակագրով և մի շարք այլ միջազգային նոր մատիվակտերով: Այս գործընթացում ներգրավվել է նաև ՎՊՀ-ն` 

իրականացնելով հետխորհրդային և եվրոպական երկրների առաջավոր փորձի ուսումնասիրությունև համեմատական վերլուծություն 

այդ երկրներև ՀՀ-ի բուհեր անմիջական այցելություններով և համապատասխան կարծիքների :  

Հաշվի առնելով ներկայիս կրթական ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները և մասնագիտությունների ներդրման ան 

հրաժեշտությունը` ամբիոնը արտաքին կապերի և միջզագայնացման նպատակով պետք է իրականացնի ազգային հեղինակավոր 

բուհերի և ռուսաստանյան առաջատար բուհերի առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն` մասնագիտությունների հետագա 

կայացման ընթացքն ապահովելու, ինչպես նաև իրականցվող հետազոտական աշխատանքները համակարգելու և դրանք 

շահառուների կարիքներին ծառայեցնելու նպատակով: 

 
Նպատակներ Ցուցանիշներ (միջոցառումներ) Կ Կատարման 

ժամկետը 

Նպատակը  2015-18 - ուստարի 

 
1.Մասնագիտության 

կրթական ծրագրի 
կազմում և  
վերանայում 

 

1. Մասնագիտության կրթական ծրագրի կազմում և  

վերանայում` գործնական բաղադրիչի 

ավելացմամբ. ծրագրերի կառուցվածքային և 

բովանդակային վերափոխումներ` համաեվրոպական 

համակարգին համադրելի դառնալու համարֈ 

2. Առարկայական ծրագրերի և դրանց 

Կրթական վերջնարդյունքների 

 

2015-18 - ուստարի 

ՖԴ և ԱԻՀ 
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վերանայում` մասնագիտության 

կրթական ծրագրին համապատասխան 

3. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի 

մշակում և ներդնում 
 

2.Պրոֆեսորադասախոսա
կան անձնակազմ 

1. Ամբիոնի դասախոսական 

անձնակազմի համալրում` որակյալ 

գիտական և պրակտիկ կադրերով 

2. Միջբուհական, միջազգային և այլ 

կազմակերպությունների հետ 

համագործակցության շրջանակներում 

դասախոսների վերապատրաստման 

ծրագրերի իրականացում 

3.Դասավանդողների համար 

մասնագիտական օտար լեզվի, համակարգչային 

հմտությունների, մանկավարժական նորագույն 

տեխնոլոգիաների և իրավագիտության (աշխատանքային 

օրենսգիրք)  

վերապատրաստման ծրագրերի 

իրականացում: 

2015-18 - ուստարի 

ՖԴ և ԱԻՀ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Դասավանդման 

գործընթացի 

կատարելագործում 

1.Դասավանդման ժամանակակից՝ տեղեկատվական, 

հոգեբանական և այլ մեթոդների կիրառման համալիր 

ծրագրի մշակում և ներդրում, 

2.ՖԴ և ԱԻ-ի  ԿԾ-ի շրջանակներում միջառարկայական 

դասընթացների / capstone courses/ ներդրում, 

3.Գործնական հմտությունների զարգացման նպատակով 

ուսանողների`փոքր խմբերով ուսուցման գործնական 

ծրագրի մշակում և իրականացում 

6.ՈՒսանողների ներգրավում 

արտալսարանային 

պրակտիկ գիտահետազոտական 

ծրագրերում 

 

 

 

2015-18 - ուստարի 

ՖԴ և ԱԻՀ 

ՈՒսանողների 

աշխատանքի 

հնարավորությունների 

ստեղծում 

1. Բուհ-դպրոց կապի սերտացում և համատեղ ծրագրերի 

իրականացում: 2.ուսումնարտադրական պրակտիկայի 

բազայի ընդլայնում և պրակտիկան 

իրականացնող կազմակերպությունների 

հետ համատեղ պրակտիկայի 

ուսումնամեթոդական բազայի 

վերանայում 

2015-18 - ուստարի 

ՖԴ և ԱԻՀ 

Գիտության և 

միջազգային 

կապերի գծով 

պրոռեկտոր, 

ուսումնական գծով 
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3. ՖԴ և ԱԻՀ  ոլորտին առնչվող պետական և ոչ պետական 

կազմակերպությունների հետ 

համագործակցության պայմանագրերի 

կնքում`կադրերի վերապատրաստման և 

աշխատանքի հնարավորությունների 

ստեղծման նպատակով  

պրոռեկտոր 

 
 
 
 
 
 
 
Դասախոսների 
գիտահետազոտական 
գործունեության 
ակտիվացում 

1. Մասնագիտական թեմաներով 

ներֆակուլտետային, 

միջֆակուլտետային հանդիպում- 

քննարկումների կազմակերպում 

/գիտագործնական սեմինարներ, 

Գիտական զեկուցումներ և այլն/ 

2 .Աջակցություն միջազգային գիտական 

համագործակցության ծրագրերին 

/հետազոտական դրամաշնորհներ, 

Դրամաշնորհայի նծրագրեր, 

միջբուհական և միջազգային 

գիտաժողովներ/:միջբուհական, հանրապետական և 

միջազգային գիտաժողովների կազմակերպում և 

աջակցություն մասնակցություն հանրապետությունում և 

արտերկրում հրավիրվող հեղինակավոր գիտաժողովներին 

մասնակցելու ծրագրերին: 

3.դասախոսների գիտական 

գործունեության խրախուսման 

համակարգի մշակում և ներդրում: 

4. ՖԴ և ԱԻՀ մասնագիտական գրականության համալրում, 

ֆակուլտետի 

էլեկտրոնային 

ռեսուրսների (մասնագիտական և ուսումնամեթոդական) 

համալրում 
 

 

 

 

 

 

 

 

2015-18 - ուստարի 

ՖԴ և ԱԻՀ 

Գիտության և 

միջազգային 

կապերի գծով 

պրոռեկտոր 

Ուսանողների 
գիտահետազոտական 
գործունեության 
ակտիվացում 

1. Ամբիոնին կից ուսանողական գիտական ընկերության 

գիտական խորհրդի ստեղծում, 

2. Դասախոսների և ուսանողների համատեղ 

գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում, 

Գիտական հոդվածների 

հրատարակում, ուսանողական 

գիտաժողովների կազմակերպում: 

 

2015-18 - ուստարի 

ՖԴ և ԱԻՀ 

Գիտության և 

միջազգային 

կապերի գծով 

պրոռեկտոր, 

ուսումնական գծով 

պրոռեկտոր 
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3. ֆակուլտետի ուսանողների և 

Համալսարանի հենակետային վարժարանի բարձր 

Դասարանների աշակերտների միջև 

Համատեղ գիտակրթական 

Միջոցառումների իրականացում 

 

 

 

 

 

 

 

ՖԴ և ԱԻՀ  ամբիոնի  վարիչ, մ.գ.դ. պրոֆեսոր`                     Վ. Հ. Ղարագյոզյան 
22.06.2015թ. 


