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Երիտասարդների մոտ ամբողջագիտական սկզբունքով ներդաշնակել ազգային-քաղաքակրթական 

ինքնության, հայկականության առաջնահերթությունների, առաքելության և կառավարման 

հնարավորությունների մասին գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները։ Որպես ապագա 

կառավարիչներ նրանք հստակ պետք է կրեն Հայկական քաղաքակրթական կոդը, նպաստեն 

Հայկական Երազի՝ Հայկական քաղաքակրթության առաքելության իրացմանը և դառնան 

համամարդկային ոգենորոգչական շարժման ջահակիրները։ 

 

 

 

 

 

ԳԻՏԵԼԻՔ 

 Վերլուծել ազգային ինքնության սկզբունքները, 

 Հիմնավորել ազգային նույնականացման արժեքային բաղադրիչները, 

 Վերլուծել ժամանակակից կառավարման սկզբունքները, խոցելի դրույթներըև վերարժևորման 

հնարավորությունները,  

 Վերլուծել Նոր Աշխարհակարգի ձևավորման մոդելները, 

 Վերլուծել ազգային կառավարման առաջնահերթությունները, 

 Վերլուծել Ազգապետության տնտեսական, քաղաքական, ռազմական, տեխնոլոգիական և 

քաղաքակրթական առաջնահերթությունները: 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

 Ներկայացնել և հիմնավորել հայկական քաղաքարկրթության ինքնատիպության արժեքային 

բաղադրիչները, 

 Գնահատել և ներկայացնել «Հայկական Երազ»-ը որպես՝ քաղաքակրթական առաքելություն, 

 Գնահատել Հայաստանին և հայկականությանը սպառնացող քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, 

տեխնոլոգիական և քաղաքակրթական մարտահրավերները, 

 Գնահատել ազգային կառավարման տեսական և պրակտիկ կիրառման իրական հնարավորությունները: 
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ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 Տիրապետել ազգային-հասարակական-անհատական լիարժեքությունը պայմանավորող ժամանակակից 

ինֆորմացիային, 

 Տիրապետել ազգային կառավարիչներին առանձնահատուկ վարվեցողության կանոներին, 

 Տիրապետել ազգային կառավարման հմտություններին, 

 Տիրապետել Ազգապետության ձևավորման ու զարգացման առաջնահերթությունների կիրառման 

հմտություններին:  

 

 

 

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 60 ժամ 

 

Ա/ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ – 30 ժամ 

Բ/ ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ –  20 ժամ 

Գ/ ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ – 18 ժամ 

Ա 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1 
Ազգային ինքնություն  - Ազգային հոգեբանություն- 

Ազգային ընտանիք 
4 ժամ 

Դասախոսություն 
 

2 
Ազգային ծագումնաբանություն /պատմություն/- ազգային 

ինքնություն 
4 ժամ 

Դասախոսություն 
 

3 Ազգային լեզվամտածողություն- Ազգային ինքնություն 
4 ժամ 

Դասախոսություն 
 

4 Ազգային հավատք – Ազգային ինքնություն 
4 ժամ 

Դասախոսություն 
 

5 Ազգային մշակույթ – Ազգային ինքնություն 
4 ժամ 

Դասախոսություն 
 

6 Ազգային պետություն - Ազգային ինքնություն 
4 ժամ 

Դասախոսություն 
 

7 
Հայկական քաղաքակրթություն – քաղաքակրթական 

ինքնություն 
6 ժամ 

Դասախոսություն 
 

Բ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   

1 
Հայկականության մետաքաղաքակրթական, 

մետամշակութային և մետաքաղաքական կոդերը 
4 ժամ 

Դասախոսություն 
 

2 

Հայկականության  մետաքաղաքական  

առաջնահերթություն-կառավարման մետամեխանիզմ։ 

Աշխարհաժողով կենսահամակարգ 

4 ժամ 
Դասախոսություն 

 

3 

Հայկականության  մետաքաղաքական  

առաջնահերթություն-տնտեսական մետամեխանիզմ։ 

Ներդրումային շրջանառու հիմնադրամ 

4 ժամ 
Դասախոսություն 

 

4 

Հայկականության  մետաքաղաքական  

առաջնահերթություն-մշակութացման մետամեխանիզմ։ 

Ազգակեցական կենսիմաստ 

4 ժամ 
Դասախոսություն 

 

5 
Հայկականության և Հայաստանի տեխնոլոգիական 

անվտանգության ու զարգացման առաջնահերթություններ 
4 ժամ 

Դասախոսություն 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Ազգային ինքության ճանաչումը որպես անհատի սոցիալ-բնական 

լիարժեք զարգացման հիմք։   

 Ազգային ինքնությունը որպես անհատի սոցիալականացման հիմք՝ 

պատասախանատվության գիտակցման, սոցիալական կապերի ձևավորման 

անհրաժեշտ նախապայման։ 

 Ազգային ընտանիքը որպես մարդկային և ազգային տեսակի 

վերարտադրամն միակ նախապայման։ 

 Ազգային ընտանիքի արժեհամակարգը որպես առողջ ապրելակերպի 

հիմք։ 

 Ազգային ավանդույթները որպես սոցիալական փորձի փոխանակաման և 

քաղաքակրթկան ժառնագականության պահպանման անփոխարինելի 

միջոց։ 

 Ազգային ինքնությունը որպես անհատի կողմից կյանքի արժևորման 

իմաստաբանական առանցք՝   երջանկություն-կատարելիություն-

անմահություն արարչական-բնական շթայի ձևավորման հիմք։ 

 Ազգային ընտանիքը որպես քաղաքակրթական տեսակի հիմք։ 

Պատրաստել զեկուցում՝ 

հայի ինքությունը որպես 

հայ տեսակի 

լիարժեքության հիմք, 

թեմայով 

 

 

 

 

 

 

Գ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

1 
Ժամանակակից կառավարման հիմունքներ։ 

Վերարժևորման ուղություններ և հնարավորություններ 
4 ժամ 

Դասախոսություն 
 

2 Պարկտիկ կառավարում 
6 ժամ 

Դասախոսություն 
 

2 
Հայկական Երազ – Հայի առաքելության 

ամբողջագիտություն 
8 ժամ 

Դասախոսություն 
 



ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ ԾՐԱԳԻՐ 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Հայոց պատմության գծային և փուլային շարժընթացը։ 

 Ազգային-գենետիկ նույնականացումը որպես անհատի հոգևոր 

լիարժեքության նախապայման։   

 Անահատի արյունակցական-տոհմային կապերը որպես անհատի համար 

սոցիալական կապերի ձևավորման միջոց։ 

 Սեփական տոհմի (գերդաստանի) նկատմամբ պարտականության 

գիտակցումը որպես անհատի սոցիալականացման հիմք։ 

 Սեփական տոհմի (գերդաստանի) նկատմամբ սեփական 

պատասխանատվության գիտակցումն ու իրացումը որպես անհատական 

արժանապատվության ելակետ։ 

 Գենետիկ-արյունակցական կապերի լիարժեքությունը որպես կյանքի 

արժևորման իմաստաբանական առանցքի՝   երջանկություն-

կատարելիություն-անմահություն արարչական-բնական շթայի ձևավորման 

անհրաժեշտ օղակ։ 

 Գենետիկ-արյունակցական կապերով նույնականացումը որպես 

քաղաքակրթական տեսակի ձևավորման անհրաժեշտ աստիճան։ 

 

Ներկայացնել սեփական 

տոհմածառը 

 

 

 

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Ազգային լեզվամտածողությունը որպես անհատի կողմից իրականության 

ընկալման ու արտահայտման (ինտերպրետացիայի) լիարժեք հիմք։   

 Ազգային լեզվամտածողության հետ նույնականացումը որպես անհատի 

կողմից իրական աշխարհաճանաչողության անփոխարինելի միջոց։ 

 Ազգային լեզվամտածողության հետ նույնականացումը որպես անհատի 

տրամաբանական և իմաստասիրական մտածողության ամբողջացման 

հիմնական միջոց։ 

 Ազգային լեզվամտածողության հետ նույնականացումը որպես անհատի 

հոգևոր լիարժեքության նախապայման։ 

 Ազգային լեզվամտածողության հետ նույնականացումը որպես կյանքի 

արժևորման իմաստաբանական առանցքի՝   երջանկություն-

կատարելիություն-անմահություն արարչական-բնական շթայի ձևավորման 

անհրաժեշտ օղակ։ 

 Ազգային լեզվամտածողության հետ նույնականացումը որպես 

քաղաքակրթական տեսակի ձևավորման անհրաժեշտ աստիճան։ 

Իրականացնել հայերեն 

մեքենայական 

թարգմանության 

նվազագույն ծավալի 

աշխատանք  

 

 

 



ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ ԾՐԱԳԻՐ 
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6 

 

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Հայ Առաքելական Եկեղեցին (իր դավանաբանական համակարգով) որպես 

Ազգային հավատք-ազգային ինքնություն համակարգի միակ բաղադրիչ։ 

 Ազգային հավատքի հետ նույնականացումը որպես անհատի ազգային 

ինքնության հիմք։ 

 Ազգային հավատքի հետ նույնականացումը որպես անհատի հոգևոր 

լիարժեքության նախապայման։ 

 Ազգային հավատքի հետ նույնականացումը որպես անհատի սոցիալ-

բնական լիարժեք զարգացման հիմք։   

 Ազգային հավատքի հետ նույնականացումը որպես անհատի 

սոցիալականացման հիմք՝ սոցիալական կապերի ձևավորման անհրաժեշտ 

նախապայման։ 

 Ազգային հավատքի հետ նույնականացումը որպես կյանքի արժևորման 

իմաստաբանական առանցքի՝   երջանկություն-կատարելիություն-

անմահություն արարչական-բնական շթայի ձևավորման անհրաժեշտ օղակ։ 

 Ազգային հավատքի հետ նույնականացումը որպես քաղաքակրթական 

տեսակի ձևավորման անհրաժեշտ աստիճան։ 

 

Ներկայացնել Գրիգոր 

Նարեկացու 

աղոթքներից մեկը՝ 

գրաբար 

 

 

 

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Ազգային մշակույթի հետ նույանկանացումը որպես անհատի ազգային 

ինքնության պահպանման ու զարգացման նախապայման։ 

 Ազգային մշակույթի հետ նույնականացումը որպես անհատի հոգևոր 

լիարժեքության նախապայման։ 

 Ազգային մշակույթի հետ նույնականացումը որպես անհատի 

սոցիալականացման հիմք՝ սոցիալական կապեր ձևավորման միջոց։ 

 Ազգային մշակույթի հետ նույանկանացումը որպես անհատի 

աշխարհաճանաչողության և ներքին հոգևոր աշխարհի ձևավորման 

անհրաժեշտ պայման։ 

 Ազգային մշակույթի հետ նույնականացումը որպես անհատի համար 

ազգային և համամարդկային ժառնագականության հաղորդկացման միջոց։ 

 Ազգային մշակույթի հետ նույնականացումը որպես անհատի կյանքի 

արժևորման իմաստաբանական առանցք՝   երջանկություն-

կատարելիություն-անմահություն արաչական-բնական շթայի ձևավորման 

հիմք։ 

 Ազգային մշակույթի հետ նույնականացումը որպես անհատի 

քաղաքակրթական տեսակի ձևավորման անհրաժեշտ աստիճան։ 

 

Ներկայացնել ազգային 

երգի ու պարի 

երեքական օրինակ 

 

 

 



ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ ԾՐԱԳԻՐ 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Ազգային պետությունը որպես ազգային ինքնության հիմք։ 

 Ազգային պետությունը որպես սեփական տեսակի զարգացման և 

վերարտադրման անփոխարինելի պայման։ 

 Ազգային պետությունը որպես անհատի հոգևոր և նյութական 

լիրաժեքության հիմք։ 

 Ազգային պետությունը որպես ազգային ինքնության բաղադրիչների 

ներդաշնակման ու զարգացման անհրաժեշտ նախապայման։ 

 Ազգային պետությունը որպես անհատի համար ազգային և 

համամարդկային ժառնագականության հաղորդկացման միջոց։ 

 Ազգային պետության հետ նույնականացումը որպես կյանքի արժևորման 

իմաստաբանական առանցք՝   երջանկություն-կատարելիություն-

անմահություն արաչական-բնական շթայի ձևավորման աստիճան։ 

 Ազգային պետության հետ անհատի նույնականացումը որպես 

քաղաքակրթական տեսակի ձևավորման անհրաժեշտ և անփոխարինելի 

մակարդակ։ 

 

Պատրաստել զեկուցում՝ 

Ազգային պետության 

ձևավորման 

անհրաժեշտությունը 

թեմայով 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Հայկական քաղաքակրթություն։ Ապացուցելիության հիմքերը։ 

 Հայկական քաղաքակրթության կյանքի ցիկլային շարժընթացը։ 

 Ազգային ինքության բաղադրիչների հետ բացարձակ նույնականացումը 

որպես քաղաքակրթական տեսակի ձևավորման միակ պայման։   

 Քաղաքակրթական սեփական տեսակի հետ նույնականացումը որպես 

անհատի կողմից կյանքի արժևորման իմաստաբանական միակ առանցք՝   

երջանկություն-կատարելիություն-անմահություն արարչական-բնական 

շղթայի ամբողջացման միակ միջոց։ 

 Հայկական քաղաքակրթության առաքելությունը համամարդկային 

քաղաքակրթության ժառանգականության պահպանման ու 

շարունակականության ապահովման համատեքստում։   

Ներկայացնել Հայկական 

քաղաքակրթության 

ձևավորման բանաձևը և 

կյանքի ցիկլային 

շարժընթացի 

գծապատկերը 

 

 

 

 

 

 



ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ ԾՐԱԳԻՐ 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Հայկական մետաքաքակրթություն։ Հայկականության 

մետաքաղաքակրթական կոդը՝ Արարչակրթական կենսափուլում։ 

 Հայկական մետամշակույթ։ Կենսափիլիսոփայական և 

կենսագաղափարական կոդերը։ 

 Հայկական մետաքաղաքականություն։ Կենսաքաղաքական կոդերը։ 

 Հայկական կենսաքաղականության մետամեխանիզմների կոդերը։ 

Պատրաստել զեկուցում՝ 

Հայաստանի քաղաքական 

առաջնահերթությունները 

թեմայով 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Ազգային պետության հիմնադրման անհրաժեշտությունը որպես 

Հայաստանի քաղաքական թիվ մեկ առաջնահերթություն։   

 «Հայք» կենսագաղափար։ 

 Ազգային պետության կառավարման Աշխարհաժողովային համակարգը 

որպես հայկականության և համամարդկային սոցիալ-բնական զարգացման 

քաղաքական առաջնահերթություն։ 

 Պարտականություն-վաստակ-իրավունք-պատասխանատվություն 

սկզբունքի ամրագրումը և կիրառումը որպես հասարակական արդար 

կառավարման քաղաքական անհրաժեշտություն։ 

 Հայկականության միասնական դիմագծի հաստատումը որպես 

ազգակեցական միասնական համակարգի ձևավորման 

առաջնահերթություն։ 

 Քաղաքակրթական հիմքով ազգային պետություն–քաղաքակրթական 

արեալ-քաղաքակրթական հասարակարգ սկզբունքի ամրագրումը և 

կիրառումը որպես Հայաստանի աշխարհաքաղաքական 

առաջնահերթություն։ 

 Արդար Աշխարհակարգի հաստատումը որպես Հայկական և 

Համամարդկային քաղաքակրթության պահպանման ու զարգացման 

առաջնահերթություն։ 

 Հայկական քաղաքակրթության առաքելության ամրագրումը որպես 

մարդկության ստրկացման և անդրոպոցիդի դիմակայման քաղաքական 

առաջնահերթույուն։ 

Պատրաստել զեկուցում՝ 

Հայաստանի քաղաքական 

առաջնահերթությունները 

թեմայով 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Տնտեսական նոր՝ մասը լիարժեք է ամբողջով, իմաստաբանական հիմքի 

ամրագրումը որպես Հայաստանի տնտեսական առաջնահերթություն։ 

 Հայաստանի ընդերքի ու հարստության վերադարձը որպես Հայաստանի 

տնտեսական առաջնահերթություն։ 

 Ներդրումային շրջանառու հիմնադրամների ձևավորումը որպես 

Հայաստանի տնտեսական առաջնահերթություն (առկա օրինակներ)։ 

 Հայաստանի Մայր Հիմնադրամի ձևավորումը որպես Հայաստանի 

տնտեսական առաջնահերթություն։ 

 Համահայկական միասնական հիմնադրամի ձևավորումը որպես 

հայկականության տնտեսական ներուժի արդյունավետ օգտագործման 

անհրաժեշտություն։ 

 Կամզակերպված Հայերնադարձությունը որպես տնտեսական ու 

ժողովրդագրական հիմնախնդրի լուծման այլընտրանք չունեցող տարբերակ։ 

Պատրաստել զեկուցում՝ 

Հայաստանի տնտեսական 

առաջնահերթությունները 

թեմայով 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Հայոց լիարժեք բանակի (զորակոչային ու պայմանագրային) գոյությունը 

որպես ազգային-պետական սուբյեկտայնության նախապայման։ 

 Համայնքային աշխարհազորերի ձևավորումը որպես Հայաստանի 

ռազմական առաջնահերթություն։ 

 Ստորգետնյա ենթակառուվածքների ձևավորումը որպես Հայաստանի 

ռազմական առաջնահերթություն։  

 Հայոց բանակի գերադիականացումը որպես Հայաստանի ռազմական 

առաջնահերթություն։ 

 Համայնք-Բերդ – Պետություն-Ամրոց մոդելի ներդրումը որպես 

Հայաստանի ռազմական առաջնահերթություն։ 

Ներկայացնել 

վերլուծություն՝ 

Հայաստանի ռազմական 

առաջնահերթությունները 

թեմայով 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Արհեստական բանականություն-հավաք բանականություն-լիրաժեք 

հասարակություն սկզբունքի ամրագրումը և կիրառումը որպես Հայաստանի 

տեխնոլոգիական անվտագության ու զարգացման առաջնահերթություն։   

 Ժամանակակից տեխնոլոգիական գործիքների կիրառման ազգային 

վերահսկողական համակարգի ձևավորումը որպես Հայաստանի 

տեխնոլոգիական անվտագության ու զարգացման առաջնահերթություն։ 

 Ազգային սոցիալական-տեղեկտավական  միասնական ցանցի 

ձևավորումը որպես Հայաստանի տեխնոլոգիական անվտագության ու 

զարգացման առաջնահերթություն։ 

 Համացանցի որոնողական ազգային համակարգի ներդնումը որպես 

Հայաստանի տեխնոլոգիական անվտագության ու զարգացման 

առաջնահերթություն։ 

 Հայերենի թրագմանչանց տեխնոլոգիական գործիքի ներդնումը որպես 

Հայաստանի տեխնոլոգիական անվտագության ու զարգացման 

առաջնահերթություն։ 

 Ժամանակակից տեխնոլոգիական գործիքների պարտադրված և սխալ 

կիրառումը որպես Հայաստանին ու հայկականությանը սպառնացող 

լրջագույն մարտահրավեր։ 

Ազգային սոցիալական 

ցանցում իրականացնել 

արժեքային նյութերի 

ներբեռնումների 

նվազագույն ծավալի 

աշխատանք 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Կառավարման ժամանակակից տեսությունների վերլուծություն։ 

 Ժամանակակից կառավարման տեսական և պրակտիկ խոցելի 

դրույթները։ 

 Կառավարման՝ պարտականություն-վաստակ-իրավունք-

պատասխանատվութնուն  սկզբունք։   

Ներկայացնել 

կառվարման 

ժամանակաից 

տեսությունների 

վերարժևորման 

վելուծություն 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Մասնավոր սեկտորի պարակտիկ կառավարման վարպետության դաս 

(մաստեր կլաս)։  

 Պետական սեկտորի պարակտիկ կառավարման վարպետության դաս 

(մաստեր կլաս)։ 

 Ազգային նկարագրով հաջողակ կառավարիչի վարպետության դաս 

(մաստեր կլաս)։ 

Ներկայացնել Ազգային 

կառավարչի նկարագիրը 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ 

 Հայի և հայկականության առաքելության ամբողջագիտական խճանկարը։   

 Հայկական քաղաքակրթության ապագայի ներբեռնումը ներկայում։ 

 «Հայկական Երազ» քաղաքակրթական նախագծի բովանդակությունը։ 

 «Հայկական Երազ» քաղաքակրթական նախագիծը որպես ազգային 

նպատակների ու առաքելության նախագծման, ծրագրավորման և 

ճարտարապետման  միջոց։ 

 «Հայկական Երազ» քաղաքակրթական նախագիծը որպես Հայաստանի 

քաղաքակրթական առաջնահերթություն։ 

 «Հայկական Երազ» քաղաքակրթական նախագիծը որպես Հայկական 

քաղաքակրթության կենսազարգացման նոր՝ արարչակրթական կենսափուլ։ 

 Հայք կենսագաղափարից դեպի կենսաքաղաքականություն։ 

Պատրաստել զեկուցում՝ 

Հայկական 

քաղաքակրթական 

առաքելության և 

«Հայկական Երազ» 

քաղաքակրթական 

նախագծի վերաբերյալ 



ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ ԾՐԱԳԻՐ 
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Ազգային կառավարիչների դպրոցի ընտրյալ շրջանավարտների համար ապահովել կրթական 

բարձրագույն՝ հետազոտական գործունեություն։ 

 

 

 

ԳԻՏԵԼԻՔ 

 Խորացնել գիտելիքներն ազգային-պետական-քաղաքակրթական հիմքերի վերաբերյալ։ 

 Խորացնել գիտելիքներն ազգային-պետական-քաղաքակրթական մարտահրավերների 

վերաբերյալ։ 

 Խորացնել գիտելիքներն ազգային-պետական-քաղաքակրթական առաջնահերթությունների  

վերաբերյալ։ 

 Խորացնել գիտելիքները հայկականության մետաքաղաքակրթական, մետամշակութային, 

մետաքաղաքական և մետամեխանիզմների վերաբերյալ։ 

 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

 Խորացնել հետազոտական կարությունները։ 

 Խորացնել իրական օրակարգերի գնահատման կարողությունները։ 

 Խորացնել ամբողջագիտական պատկերացումները։ 

 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 Տիրապետել ապագա հասարակարգի քաղաքակրթական բանաձևերին։ 

 Տիրապետել ապագա հասարակարգի ձևավորման համար անհրաժեշտ Ոգենորոգչական 

շարժման սկզբունքներին։ 

 Տիրապետել հայկականության խորքային շերտերի կոդերին։ 

 Տիրապետել նոր կենսափուլում հաստատվելիք նոր կենսագաղափարին և դրա իրականացման 

կենսաքաղաքականության սկզբունքներին։ 
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ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ - 6 ԺԱՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Ներքին քաղաքականություն-արտաքին քաղաքականություն-աշխարհաքաղաքականություն-

գլոբալ քաղաքականություն-հոգևոր (գաղտնի) քաղաքականություն-մետաքաղաքականություն 

(մետապատմություն և մետաֆիզիկա) ենթակարգային համակարգը։ Գոյություն ունեցող 

քաղաքական նախագծեր։ 

 

 

 

Հետազոտական ընթացքի համար հատկացվում է 4 ամիս՝ 2022-ի սեպտեմբերից - դեկտեմբեր 

N 
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱ 

ՂԵԿԱՎԱՐ 

1 
Հայկական քաղաքակրթական կոդը 

 

2 
Հայք կենսագաղափար 

 

3 
Հայկական Երազ քաղաքակրթական նախագիծ։ 

Ծրագրավորման ու ճարտարապետման մոդելավորում 
 

4 
Ապագա Ազգապետության քաղաքական հիմքերը 

 

5 
Ապագա Ազգապետության տնտեսական հիմքերը 

 

6 
Ապագա Ազգապետության մշակութացման հիմքերը 

 

7 
Ապագա ազգապետության իրավական համակարգի բնույթը 

 

8 
Հայ Առաքելական Եկեղեցին հայ ազգային առաքելության 

համատեքստում։  
 

9 
Հայկական միաբանությունների գործունեության 

վելուծություն։ 
 

10 
Ազգակեցական միասնական համակարգի ձևավորման 

հնարավորությունները։ 
 

11 
Հայկական Տապանի կառուցումը որպես մարդկության 

փրկության հնարավորություն 
 

12 
Հայաստանի ժողովրդագրական հիմնախնդիր 

 

13 
Կազմակերպված հայրենադրաձության անհրաժեշտությունը և 

հնարավորությունները 
 

14 
Հայ-թուրքական «մերձեցման» ռիսկերը 
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15 
Հայաստանի տեխնոլոգիական անվտանգության և 

զարգացման համակարգը 
 

16 
Հայոց բանակի ապագան կամ Ազգ-Բանակ հայեցակարգ 

 

17 
 Աշխարհազորային մոդելներ։ Կիրառման հնարավորությունը 

Հայաստանում 
 

18 
Երրորդ Հանրապետության ձախողման պատճառները 

 

19 
Հայկական մշակույթի զարգացման ժամանակակից 

միտումները և մարտահրավերները  
 

20 
Հայաստանի կրթական համակարգը նոր բարեփոխումների 

համատեքստում։ Մարտահրավերներ և հեռանկարներ  
 

21 
Քաղաքակրթությունների ժամանակակից տեսություններ 

 

22 
Քաղաքակրթությունների կայնքի ցիկլային շարժընթացը 

 

23 
Քաղաքակրթական ժամանակակից ճգնաժամի էությունը 

 

24 
Չինական քաղաքակրթության կոդը և Հայաստանը 

 

25 
Ռուսական քաղաքակրթության կոդը և Հայաստանը 

 

26 
Հնդկական քաղաքակրթության կոդը և Հայաստանը 

 

27 
Իրանական քաղաքակրթության կոդը և Հայաստանը 

 

28 
Արևմտյան քաղաքակրթության կոդը և Հայաստանը 

 

29 
Աֆրիկյան քաղաքակրթության կոդը և Հայաստանը 

 

30 
Մետաքաղաքականության ժամանակակից նախագծերի 

վերլուծություն 
 

31 
Տրանսհումանիզմն ընդեմ մարդկության։ Անտրոպոցիդ։ 

 

32 
Նոր հասարակարգ։ Ձևավորման հեռանկարները 

 

33 
Նոր Աշխարհակարգ։ Ձևավորման հեռանկարները 

 

34 
Հակաթյուրքական կոալիցիա։ Տարածաշրջանային և 

համաշխարհային մասշտաբ։ 
 

35 
Թյուրքալեզու պետությունների համագործակցություն։ 

Մարտահրավերների գնահատում։ 
 

36 
Գունավոր հեղափոխություններ։ Տեսություն և տեխնոլոգիա 
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Հետազտությունների պաշտպանություն՝ 2023-ի հունվարի 6։ 

Հետազտական արդյունքերի հրապարակում։ 


