
Պատմության ամբիոնի գիտահետազոտական գործունեության 

երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրեր  

2018-2023 թթ. 

Պատմության ամբիոնի գիտահետազոտական ուսումնասիրության գլխավոր թեման է 

«Հայոց և համաշխարհային պատմության արդի հիմնախնդիրներ: Նոր մոտեցումներ»: 

Գիտահետազոտական գործունեության կարճաժամկետ ծրագրերը 

հ/հ Գործունեության հիմնական ուղղությունները ժամկետը 

1. Գիտական քննարկումների արդյունքում 

պարբերաբար վերանայել ամբիոնի 

դասախոսների կազմած առարկայական 

փաթեթները և դասախոսությունների տեքստերը՝  

ելնելով ժամանակակից պատմագրության 

գնահատականներից 

յուրաքանչյուր տարի 

2. Բակալավրական և մագիստրական կրթության 

համար կազմել նոր դասընթացներ և դրանց 

ուսումնական փաթեթներ 

յուրաքանչյուր տարի 

3. Բակալավրական կրթության ավարտական 

աշխատանքների թեմաները 

համապատասխանեցնել ամբիոնի 

գիտահետազոտական հիմնական 

պատմագրության մոտեցումների հետ 

յուրաքանչյուր տարի 

4. Մագիստրական կուրսային և  ավարտական 

աշխատանքների թեմաները կազմել հայոց և 

համաշխարհային պատմության հրատապ 

հիմնախնդիրների շրջանակում 

յուրաքանչյուր տարի 

5. Նպաստել ՈՒԳԸ աշխատանքների 

ակտիվացմանը, պատմության բաժնի 

ուսանողների մասնակցությանը 

հանրապետական և բուհական գիտաժողովներին 

յուրաքանչյուր տարի 

6. ՈՒԳԸ աշխատանքների թեմատիկան 

համապատասխանեցնել ժամանակակից 

պատմագրության հրատապ խնդիրներին 

յուրաքանչյուր տարի 

7. Պարբերաբար հարստացնել պատմության յուրաքանչյուր տարի 



կաբինետի գրական ֆոնդը և մասնագիտական 

ֆիլմադարանը 

8. Պատմության կաբինետը հարստացնել 

տեխնիկական ժամանակակից միջոցներով: 

Ապահովել դրանց արդյունավետ օգտագործումը 

յուրաքանչյուր տարի 

9. Ակտիվացնել ամբիոնի պրոֆեսորա-

դասախոսական կազմի կողմից 

մագիստրանտներին ցույց տրվող գիտական և 

խորհրդատվական գործունեությունը 

յուրաքանչյուր տարի 

10.  Ուսանողներին պարբերաբար ներկայացնել 

արտասահմանյան և հայրենական 

պատմագրության  ձեռքբերումների, 

հրատարակած գիտական նոր 

ուսումնասիրությունների հետ: կազմակերպել 

դրանց ծանոթացում և քնարկում 

յուրաքանչյուր տարի 

 

Գիտահետազոտական գործունեության երկարաժամկետ ծրագրերը 

հ/հ Գործունեության հիմնական ուղղությունները ժամկետը 

1. Պահպանել ամբիոնի ունեցած առաջատար և 

մրցունակ դիրքերը հանրապետության բուհերի 

պատմության ամբիոնների թվում 

2018-2023 

2. Ամբիոնում ունենալ ասպիրանտներ, հայցորդներ 2018-2023 

3. Ասպիրանտների և հայցորդների համար 

հաստատել գիտահետազոտական 

ուսումնասիրության թեմա՝ ելնելով ամբիոնի 

ռազմավարությունից 

2018-2023 

4. Հրատարակել գիտահետազոտական 

աշխատանքներ՝ կապված ամբիոնի 

գիտահետազոտական ուղղության հետ 

2018-2023 

5. Հրատարակել մենագրություններ, ուսումնական և 

մեթոդական ձեռնարկներ 

2018-2023 

6.  Վերանայել  ամբիոնի դասախոսների կրթական, 

գիտահետազոտական և մեթոդական 

աշխատանքների անհատական պլանները, 

դրանք մշտապես համապատասխանեցնել 

2018-2023 



ժամանակակաից պատմագիտության 

պահանջներին 

7. Ակտիվացնել համագործակցությունը 

արտասահմանյան մի շարք երկրների և 

հանրապետության բուհերի հետ՝ ուսումնական և 

գիտական ոլորտներում 

2018-2023 

8.  Մասնակցել ամբիոնի դասախոսների 

փոխանակման ծրագրերին արտասահմանյան 

բուհերի հետ 

2018-2023 

9. Նպաստել պատմության բաժնի ուսանողների 

շարժունակությանը և փոխանակմանը 

2018-2023 

10. Գիտական աշխատանքներ հրապարակել 

արտասահմանյան և ԱՊՀ երկրների գիտական 

ամսագրերում 

2018-2023 

11. Անցկացնել միջազգային և հանրապետական 

գիտաժողովներ պատմագրության  արդի 

հիմնախնդիրների վերաբերյալ 

2018-2023 

12. Մասնակցել միջազգային և հանրապետական 

գիտաժողովների, սեմինարների, 

նստաշրջանների, գիտակրթական ծրագրերի 

2018-2023 

13. Ամբիոնը համալրել գիտական աստիճան և կազմ 

ունեցող երիտասարդ կադրերով 

2018-2023 

 

 

Պատմության ամբիոնի վարիչ՝                                        Ֆ.Վ.Մովսիսյան 


