
1 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 17 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 25. 09. 2017թ. նիստի 

Գիտական խորհրդի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 29 (քսանինն) անդամից 27-ը (քսանյոթը): 

1. Մինասյան Սահակ Գարուշի — Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտոր 

2. Ֆարմանյան Անահիտ Ժորայի — Գիտական քաղաքականության և 

արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի տնօրեն- 

պրոռեկտոր 

3. Պողոսյան Բագրատ Ժորայի — ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության կենտրոնի 

տնօրեն-պրոռեկտոր 

4. Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար, կենսաբանական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

5. Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության 

նախագահ 

6. Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի – Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

դեկան, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի դասախոս, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

7. Տոնոյան Երվանդ Պարույրի — Ռազմական ամբիոնի պետի տեղակալ- 

ուսումնական մասի պետ 

8. Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — ՈՒսումնագիտական խորհրդատվական 

կենտրոն- գրադարանի տնօրեն 

9. Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

10. Ռաֆֆի Քալաջյան Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի 

վարիչ- գլխավոր հաշվապահ 

11. Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի — ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր, 

պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 

12. Հայրապետյան Սերգո Արտուշի — Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

դոցենտ, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

13. Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — Բանասիրական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր, անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի  պրոֆեսոր 

14. Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի — Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 
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15. Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի 

դեկան, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

մանկավաժության ամբիոնի պրոֆեսոր 

16. Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետի դեկան, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

17. Տեր-Ադամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու, միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի 

ասիստենտ 

18. Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի— Մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

19. Հակոբյան Լիզա Հելբերդի — Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

20. Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Աշխարհագրական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոնի դոցենտ 

21. Արամյան Կարեն Արմենի — ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահ, ռազմական ամբիոն 

«Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն» 4-րդ կուրսի 

ուսանող 

22. Ավետիսյան Հրանուշ Կարապետի — Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետ, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

23. Մխիթարյան Անահիտ Աշոտի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետ, «Կիրառական արվեստ» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

24. Կոստանյան Նինա Կարապետի — Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետ, «Մաթեմատիկա» 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

25. Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 1-ին կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա) 

26. Մելքոնյան Արմեն Գրիգորի — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետ, «Պատմություն» 2-րդ կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա) 

27.   Չարչօղլյան Արթուր Էդվարդի — Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի  ֆակուլտետ, «Պատմություն» 2-րդ կուրսի ուսանող 

 

 

 

                                                        ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. 25.09.2017Թ-Ի ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ՏԵՂ ԳՏԱԾ (WWW. ARAVOT. AM/2017/09/25/909444/¤ 

§ՌԵԿՏՈՐՆ ԱՎԵՐՈՒՄ Է ԲՈՒՀԸ. ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ¦ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

Հաղ.՝  ռեկտոր Ս. Մինասյան 

ԼՍԵՑԻՆ՝ 
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Ռեկտոր Ս. Մինասյանը բացելով գիտական խորհրդի նիստը՝ հայտարարեց, որ օրակարգի 

հարցը ակադեմիական չէ, այդ իսկ պատճառով նախապես չի ծանուցվել, որի համար հայցում 

է գիտխորհրդի անդամների ներողամտությունը: 

Այնուհետև պարոն Մինասյանը ներկայացրեց, որ սույն թվականի սեպտեմբերի 25-ին 

§Առավոտ¦  օրաթերթի էլեկտրոնային հարթակում տեղադրվեց  §ՌԵԿՏՈՐՆ ԱՎԵՐՈՒՄ Է 

ԲՈՒՀԸ¦՜ ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ վերնագրով հոդված՝ 

ստորագրությամբ բուհի պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար Հովհաննես Խորիկյանի և նույն ամբիոնի դասախոս Գագիկ Համբարյանի, 

ինչի հետևանքով հրավիրվեց գիտխորհրդի արտահերթ նիստ: 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանը նշեց, որ արդեն 1 տարի և  3 ամիս է, ինչ ինքը ղեկավարում է բուհը: 

Իր ընտրությունից առնվազն 1շաբաթ անց սկսվել է անստորագիր նամակների տարափը:  

Տարբեր խախտումների վերաբերյալ առաջին նամակը մատնանշում էր 

մագիստրատուրայում քննություններ բացառելը, որն իր մեջ ներառում էր կոռուպցիոն ռիսկ: 

Բնականաբար նամակը ընթերցելուց և հարցին ծանոթանալուց հետո պատկան մարմինները 

համոզվեցին, որ քննությունները հանելու պարագայում ինքըստինքյան ռիսկը պակասում է, 

հատկապես գաղտնիք չէր, թե ինչպես էին ընթացել քննությունները նախկինում: 

Անստորագիր նամակների հոսքը շարունակվում էր, և ի ուրախություն բոլորիս՝ վերջին 

գրված նամակն ուներ հասցեատեր: 

Գիտխորհրդի քարտուղարի կողմից նամակի բարձրաձայն ընթերցումից հետո Ս. 

Մինասյանը խնդրեց գիտխորհրդի անդամներին իրենց նկատառումները հայտնել 

վերոհիշյալ նամակի բովանդակության վերաբերյալ:  

Արտահայտվեցին՝ համալսարանի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ 

Վալերի  Խաչատրյանը, որն իր խոսքում նշեց, որ ինքն աշխատել է երկու ռեկտորների օրոք և 

ցավում է, որ միջակությանը բուհում արդեն սովորել են, ով ուզում է ցրել միջակությունը, 

նրան այսօր դատապարտում են: Ըստ Վ. Խաչատրյանի՝ մտավորականին պատիվ չի բերում 

զրպարտությունը,իսկ նամակում նշված այն դրույթը, որ ռեկտորն է ուղղորդում 

ամբիոններում դասաբաշխումը, բնավ համաձայն չէ: Նախ՝ իրենց ամբիոնում նման դեպք չի 

եղել, հետո էլ՝ նամակի հեղինակ  Հովհաննես Խորիկյանը ինչպե±ս կարող է խոսել 

բարոյականությունից, երբ իր ղեկավարած ամբիոնում տիրում է բարոյալքված մթնոլորտ: Վ. 

Խաչատրյանը նշեց, որ աշխատանքի ընթացքում կարող են առաջանալ 

անհամաձայնություններ, և դրանք պետք է բարձրաձայնել: Հովհաննես Խորիկյանը, 

գիտխորհրդի անդամ լինելով, երբևէ անհամաձայնություն չի արտահայտել գիտխորհրդի 

ընդունած որոշումների նկատմամբ: Նա իր անհամաձայնությունն արտահայտում է՝ 

վարչապետին և նախագահին նամակ հղելով:Վ. Խաչատրյանն իր վրդովմունքը հայտնեց 

նամակում ներկայացրած անճշտությունների վերաբերյալ: 

Սամվել Սարգսյանը, նշեց, որ բուհի համար երևույթը վտանգավոր է, և լավ կլիներ, որ բուհի 

ներսում բարձրաձայնվեին թերությունները և լուծում ստանային: Նա նշեց, որ ինչ 

վերաբերվում է դասաբաշխմանը, թե իբր ռեկտորն է իրականացնում, չի 

համապատասխանում իրականությանը: Մասնավորապես իրենց ամբիոնում 

դասաբաշխումը կատարվել է իր կողմից՝ որպես ամբիոնի վարիչ: Ըստ պարոն Սարգսյանի 
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առկաև հեռակա կուրսերի ինտեգրման հարցը լավ վիճակից չի բխում: Վերջին տարիներին 

մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի բաժինների ուսանողների թիվը կազմում է 2-3 ուսանող: Ելքը 

պետք է լինի կամ այս առարկաներից ընդունելություն չկազմակերպելը կամ այլ մոտեցումներ 

գտնելը: Գիտական խորհրդի ընդունած որոշումները նման ելքերի արտահայտությունն էր: 

Բացի դրանից, սրանք փորձարկումներ էին. եթե չհաջողվեն կարելի է գնալ այլ քայլերի: 

Պարոն Սարգսյանը նշեց, որ ինչ վերաբերվում է դահլիճի շինարարությանը, ինքը այն 

կարծիքին է, որ վերջապես պետք էր գնալ վերջապես այս քայլին, հատկապես այն դեպքում, 

երբ համաշխարհային բանկի կողմից կա սարքավորումների և այլ գումարների հատկացում: 

Վերջապես պետք է ունենալ լավը: Ինքը ցավում է, որ բուհը տպարան չունի, կուզենար որ այն 

անպայման լիներ: Պարոն Սարգսյանը նշեց նաև, որ ինչ վերաբերում է նամակում նշված 

ֆինանսական խնդիրներին, ինքը համոզված  է, որ պարոն Մինասյանը չի գնա նման քայլերի: 

Այս նամակը պատիվ չի բերում, և եթե կան թերություններ, ներսում պետք է լուծվեն՝ գտնելով, 

որ պ. Մինասյանը կընդառաջի ու կնպաստի թերությունների շտկմանը: 

Լևոն Մարտիրոսյանի կարծիքով, չնայած իր ամբիոնի դասաբաշխմանը երբևէ չի միջնորդել 

ռեկտորը, այնուամենայնիվ, երբեք էլ դատապարտելի չէ ռեկտորի կողմից այն կատարելը, 

նույնիսկ մեծ բուհերում է դա օրինաչափ գործընթաց: Հովհաննես Խորիկյանի գրածների մեծ 

մասը չի համապատասխանում իրականությանը, իսկապես իրականությունն այն է, որ նրա 

ղեկավարած ամբիոնում տիրում է անառողջ մթնոլորտ: 

Անահիտ Հովհաննիսյանի կարծիքով, գիտխորհրդի ընդունած որոշումները եղել են 

իրավիճակային, իսկ նամակում նշված առարկաների աններելի կրկնությունները պետք է 

բացառեին ամբիոնի վարիչները, ինչը թերացել է կատարել հենց նամակի հեղինակ Հովհ. 

Խորիկյանը: Իսկ ինտեգրված խմբերով ուսուցումն օտար լեզվի հեռակա ուսուցմամբ սովորող 

ուսանողների ուրախությունն է միայն առաջացրել: Ըստ Ա. Հովհաննիսյանի՝ պ. Խորիկյանի 

արարքն ընդունելի չէ, քանի որ եթե նա ուներ բուհի հետ կապված լավ առաջարկներ, պետք է 

ներկայացներ: 

Ա. Ֆարմանյանը նշեց, որ եթե նամակի հետևանքով ստուգումներ լինեն բուհում , ապա 

պրոռեկտորներն են պատասխանատու և խնդրեց, որ գիտական խորհրդի նիստին իրենց 

կարծիքներն արտահայտող անձինք դրսում չփոխեն դիրքորոշումը, որին ինքն արդեն մի 

քանիսի առնչությամբ նկատել է: Տիկին Ֆարմանյանը գտնում է, որ բուհի վարկանիշը 

բարձրացնելը տարիներ է պահանջում: 

Թերեզա Խաչատրյանը  նշեց, որ գրադարանը գտնվում է անմխիթար վիճակում: Գրապահոցի 

գրքերը խիստ փոշոտ էին: Դրանց մի մասը տեղափոխվել է ամբիոններ, իսկ պարոն 

Խորիկյանն առաջիններից է եղել ամբիոնների վարիչներից, ով իրենց ամբիոնի 

մասնագիտական գրքերն ընտրել ու տեղափոխել է ամբիոն: Սակայն նամակում նշում է, որ 

գրքերը ոչնչացվել են: Թ. Խաչատրյանը նշեց, որ գրքերը ամբիոններ տեղափոխելը բոլորովին 

չի նշանակում, որ ոչնչացվել է գրադանային ֆոնդը: Ըստ Թ. Խաչատրյանի՝ նամակում գրված 

կարծիքները գրքերի հետ կապված, իրականությանը չեն համապատասխանում: 

Արմենուհի Սարգսյանի կարծիքով, գիտական խորհրդի որոշումներն՝ ուղղված ուսումնական 

պլանների փոփոխմանը, լավագույն լուծումներն էին: Դրանց աշխատանքներին ներգրավված 

են եղել լավագույն մասնագետները, դեկաններն ու ամբիոնի վարիչները, հատկապես, որ 
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նախկինում նույնպես ունեցել ենք նման իրավիճակային լուծում փոքր խմբերի պարագայում, 

երբ դասախոսի ծանրաբեռնվածությունը հաշվարկվում էր կրեդիտ ժամերի 20տոկոսի 

չափով: Ա. Սարգսյանը նշեց, որ շատ տհաճ է, երբ առանց հիմնավորումների, նման նամակ է 

գրվում բուհի աշխատակիցների կողմից: 

Թամարա Մելիքյանը,  ով աշխատանքային երկարատև փորձ ունի, նշեց,որ նախկինում բուհի 

համար շատ դժվարին ժամանակներ են եղել, սակայն նման քայլի դասախոսական կազմից ոչ 

ոք չի գնացել: Այժմ համալսարանում ստեղծվել են հարմարավետ պայմաններ, հատուկ 

կահավորված լսարաններ, և իր համար շատ անհասկանալի է, թե ինչ նպատակով է գրվել 

բաց նամակը՝ այն էլ ուղղված երկրի նախագահին ու վարչապետին: Ինչ վերաբերում է 

ուսումնական պլանների փոփոխմանը, տիկին Մելիքյանը նշեց, որ արդեն չորսից հինգ տարի 

է՝ դրանք փոփոխվում են՝ կապված մեր երկրում կատարվող ուսումնական բարեփոխումների 

հետ, և դատապարտելի ոչինչ չի տեսնում այդ գործընթացի մեջ: 

Արմեն Մելքոնյանը  անդրադարձավ նամակի այն հատվածին, որտեղ նշվում էր, որ բուհի 

կողմից չի խրախուսվում գիտաժողովների գնալը, կամ չի ֆինանսավորվում: Նա նշեց, որ 

ինքը, ուսանող լինելով, երկու անգամ արդեն մասնակցել է գիտաժողովների: Իսկ ինչ 

վերաբերում է բուհի ներքին հարդարմանն ու շինարարությանը, ապա ուսանողները դրանից 

միայն ոգևորվում են և, իր կարծիքով, այս տարի բուհ ընդունված ուսանողների թվի 

ավելացումն ինքը ուղղակի կապում է վերը նշվածի և համալսարանում նոր ու 

ժամանակակից բաժինների բացման հետ: 

Ռուզաննա Մարդոյանին  հուզում էր այն հարցը, որ նամակում շահարկվող այն տեսակետը, 

որ ռեկտորը միջամտում է ամբիոնների դասաբաշխմանը, գուցե պայմանավորված է 

ուսումնամեթոդական խորհուրդների  աշխատանքի թերացմամբ, կամ պատմության ու 

փիլիսոփայության ամբիոնի լարված մթնոլորտը մեղմելու ուղղությամբ բուհի 

ղեկավարության կողմից աշխատանքների բացակայությամբ: 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանը ներկայացրեց, որ նման աշխատանքներ բազմիցս են կատարվել իր և 

պրոռեկտոր տիկին Ֆարմանյանի կողմից, որոնք կարծես արդյունք չեն տվել: 

Երվանդ Սերոբյանն  արտահայտեց այն միտքը, որ ուսանողների քանակի առումով առավել 

խոցելի է իր կողմից ղեկավարած բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետը, և  գիտխորհրդի 

վերջին որոշումները, առավելապես առկա և հեռակա կուրսերի ինտեգրումը, ուղղված են 

եղել՝ կարգավորելու փոքր խմբերի դասապրոցեսի կազմակերպումը: Բացի այդ, պարոն 

Սերոբյանը նշեց, որ գիտխորհրդի անդամ Հովհաննես Խորիկյանը, լինելով գիտխորհրդի 

անդամ, երբևէ դեմ չի քվեարկել այդ որոշումներին: Պարոն Սերոբյանը գտնում է նաև, որ 

նամակի հեղինակները լավը տեսնել կարծես չեն ուզում, քանի որ համալսարանի 

տեխնիկական վերազինումը, արտաքին ու ներքին հարդարումը, շինարարական 

նորարարությունը նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում ուսանողների  հոսքի համար:   

Պարոն Սերոբյանը գտնում է, որ ամբիոնում կայուն միկրոմիջավայր չստեղծող անձն 

իրավունք չունի համալսարանի մասին նման դիտարկումներ անելու: 
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Քաջիկ Հարությունյան  նշեց, որ այս ամբողջ գործընթացում տուժում է ուսանողը և 

հետաքրքրվեց, թե գործնական արձագանք լինելու է արդյոք նամակում տեղ գտած 

զրպարտությունների համար: 

Օֆելյա Հովհաննիսյանը  ներկայացրեց, որ ինքը կարճ ժամանակ է, ինչ զբաղեցնում է 

§Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի¦ ֆակուլտետը և նամակում ներկայացրած 

լարված բարոյահոգեբանական մթնոլորտի երբևէ ականատես չի եղել: Դատապարտելով 

նամակում նշված զրպարտանքները տիկին Հովհաննիսյանը նշեց, որ հայ մարդը պետք է 

հավատարիմ մնա իր հոգեկերտվածքին և ճիշտը օրերի ընթացքում երևան կգա: 

Կարինե Պետրոսյանի կարծիքով նամակով տեղ գտած զրպարտանքների հասցեատերը 

գիտական խորհուրդն է և առաջարկեց նրա անունից հայտարարություն ընդունել ի 

պատասխան նամակի: 

Հայտարարություն ընդունելու որոշումը ռեկտորի կողմից դրվեց քվեարկության:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

27 անդամ. կողմ՝ 27, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Ռեկտոր Ս. Մինասյանը նշեց, որ դուրս գալով գիտխորհրդի անդամների արտահայտած 

կարծիքներից ու պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնում տիրող շարունակական 

անառողջ մթնոլորտից, որը խաթարում է նաև ուսուցման օրինաչափ ընթացքը, առաջարկեց 

գիտխորհրդին միջնորդություն ներկայացնել անվստահություն հայտնելու Հովհաննես 

Խորիկյանի նկատմամբ պատմության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատարի 

պարտականությունները կատարելու գործում: 

Գիտական խորհրդի միաձայն քվեարկությամբ առաջարկվեց բաց քվեարկություն 

կազմակերպել: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

27 անդամ. կողմ՝ 25, դեմ՝ 2-Ա. Ֆարմանյան, Ա. Չարչօղլյան ձեռնպահ՝ 3-Բ. Պողոսյան. 

Կ. Արամյան, Ք. Հարությունյան 

  

 

 

 

 


