
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 27 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 26. 02. 2018թ. նիստի 

Նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: Հաղորդակցություններ են 

ուղարկվել գիտական խորհրդի 29 (քսանինն) անդամներին: 

 Քվեարկել են գիտական խորհրդի 26 անդամներ, որից հաշվետվության 

հաստատմանը կողմ են քվեարկել 26 անդամներ. 

1. Մինասյան Սահակ Գարուշի — Գիտական խորհրդի նախագահ, 

ռեկտոր 

2. Ֆարմանյան Անահիտ Ժորայի — Գիտական քաղաքականության 

և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի տնօրեն- 

պրոռեկտոր 

3. Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի  — 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. Պողոսյան Բագրատ Ժորայի – 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. Քալաջյան Ռաֆֆի 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. Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — Բանասիրական 

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, անգլերեն լեզվի և գրականության 

ամբիոնի  պրոֆեսոր 

13. Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի — Տեխնիկական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 

14. Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության 

ֆակուլտետի դեկան, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, մանկավաժության ամբիոնի պրոֆեսոր 

15. Տեր-Ադամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու, միջմշակութային հաղորդակցության և 

զբոսաշրջության ամբիոնի ասիստենտ 

16. Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի— Մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

17. Հակոբյան Լիզա Հելբերդի — Մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

18. Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Աշխարհագրական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, աշխարհագրության, կենսաբանության 

և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ 

19. Արամյան Կարեն Արմենի — ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահ, ռազմական 

ամբիոն «Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն» 4-րդ 

կուրսի ուսանող 

20. Խաչատրյան Լիլիթ Վարդանի— Մանկավարժության ֆակուլտետ, 

«Մանկավարժություն և մեթոդիկա», 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 



21. Ավետիսյան Հրանուշ Կարապետի — Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ, «Անգլերեն լեզու և 

գրականություն» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

22. Մխիթարյան Անահիտ Աշոտի — Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետ, «Կիրառական արվեստ» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

23. Կոստանյան Նինա Կարապետի — Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետ, «Մաթեմատիկա» 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

24. Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի — Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետ, «Աշխարհագրություն» 1-ին կուրսի ուսանող 

(մագիստրատուրա) 

25. Մելքոնյան Արմեն Գրիգորի — Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետ, «Պատմություն» 2-րդ կուրսի ուսանող 

(մագիստրատուրա) 

26.   Չարչօղլյան Արթուր Էդվարդի — Սոցիալական գիտությունների 

և իրավունքի  ֆակուլտետ, «Պատմություն» 2-րդ կուրսի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1. ՀՀ ԿԳՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ  

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ 

(ԹԵՄԱՏԻԿ¤ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ  ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ՝ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՑ ՀԱՅՏԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 Հաղ՝  ծրագրի գիտական ղեկավար՝  

ֆիզմաո. գիտ. ոեկնածու Ե. Սերոբյան 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝     

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի կողմից կազմակերպած   գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ¤ ֆինանսավորման 

նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի մասին: 

 Թեմա՝§Մաթեմատիկական և ֆիզիկական որոշ սկզբունքների կիրառումը 

հանրակրթության ոլորտում ուսուցման արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով¦: 

Ղեկավար՝ Երվանդ Սերոբյան ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

Անդամներ՝ Գագիկ Նիկողոսյան ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու 

Գոհար Մկրտչյան՝ Ֆիզիկայի ուսուցչուհի 

Լիլիթ Խալիֆյան, ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակ-ի, ֆիզիկա բաժնի  

մագիստրոս 

 (տեղեկատվություն ներկայացնող՝ ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Ե. Սերոբյան¤ 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Երաշխավորել  մասնակցելու ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի կողմից 

կազմակերպած   գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 

(թեմատիկ¤ ֆինանսավորմամբ մրցույթին ՝§Մաթեմատիկական և ֆիզիկական որոշ 

սկզբունքների կիրառումը հանրակրթության ոլորտում ուսուցման 

արդյունավետության բարձրացման նպատակով¦  թեմայով: Ղեկավար՝ Երվանդ 

Սերոբյան ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

անդամներ՝ Գագիկ Նիկողոսյան ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, 



Գոհար Մկրտչյան՝ Ֆիզիկայի ուսուցչուհի, 

Լիլիթ Խալիֆյան, ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակ-ի, ֆիզիկա բաժնի  

մագիստրոս 

 

          ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

26 անդամ. կողմ՝ 26, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

 

Գիտական խորհրդի 

նախագահ`  

 Ս. Մինասյան 

Գիտական խորհրդի 

քարտուղար՝ 

 Կ. Պետրոսյան 

Գիտական 

քաղաքականության և արտաքին 

համագործակցության 

կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն-պրոռեկտոր՝ 

  

 

 

Ա. Ֆարմանյան 

Ուսումնամեթոդական 

գործընթացի կառավարման և 

գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի 

տնօրեն-պրոռեկտոր` 

  

 

 

 

Ե. Սերոբյան 

Արհմիութենական 

կազմակերպության նախագահ`  

  

Վ. Խաչատրյան 

Բնագիտամաթեմատիկակ

ան ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ՝ 

  

Բ. Պողոսյան 

Ռազմական ամբիոնի 

պետի տեղակալ՝ 

  

Ե. Տոնոյան 

Ուսումնագիտական 

խորհրդատվական կենտրոն-

  

 



գրադարանի տնօրեն` Թ. Խաչատրյան 

Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման 

բաժնի վարիչ-գլխավոր 

հաշվապահ` 

  

 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

Մաթեմատիկայի, 

ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի 

պրոֆեսոր՝ 

  

 

 

Ս. Սարգսյսան 

Մաթեմատիկայի, 

ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի 

պրոֆեսոր՝ 

  

 

 

Հ. Դրմեյան 

Անգլերեն լեզվի և 

գրականության ամբիոնի 

պրոֆեսոր՝ 

  

Ա. Հովհաննիսյան 

Հայոց լեզվի և 

գրականության ամբիոնի դոցենտ՝ 

  

Ս. Հայրապետյան 

Մանկավարժության 

ամբիոնի պրոֆեսոր` 

  

Ռ. Մարդոյան 

Պատմության և 

փիլիսոփայության ամբիոնի 

դոցենտ` 

  

 

Հ. Խորիկյան 

Ռուսաց լեզվի և 

գրականության ամբիոնի 

դոցենտ` 

  

Թ. Մելիքյան 

Միջմշակութային 

հաղորդակցության և 

  

 



զբոսաշրջության ամբիոնի 

ասիստենտ` 

 

Շ. Տեր-Ադամյան 

Մանկավարժության 

ամբիոնի դոցենտ` 

  

Լ. Ղուկասյան 

Մանկավարժության 

ամբիոնի դոցենտ` 

  

Լ. Հակոբյան 

Որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն` 

  

 

Ա. Սարգսյան 

Աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոնի դոցենտ` 

  

 

Լ. Մարտիրոսյան 

Նախազորակոչային և 

ֆիզիկական պատրաստություն 

IV կուրսի ուսանող` 

  

 

Կ. Արամյան 

Մանկավարժություն և 

մեթոդիկա IV կուրսի ուսանող` 

  

Լ. Խաչատրյան 

Անգլերեն լեզու և 

գրականություն III կուրսի 

ուսանող` 

  

Հ. Ավետիսյան 

Կիրառական արվեստ III 

կուրսի ուսանող` 

  

Ա. Մխիթարյան 

Մաթեմատիկա  IV կուրսի 

ուսանող` 

  

Ն. Կոստանյան 

ՈւԳԸ նախագահ, 

աշխարհագրություն I կուրսի 

ուանող (մագիստրատուրա)՝ 

  

 

Ք. Հարությունյան 

ՈւԽ նախագահ, 

պատմություն II կուրսի ուսանող 

(մագիստրատուրա)` 

  

Ա. Մելքոնյան 



 

 

 

 

 

 

 

 

Պատմություն II կուրսի 

ուսանող (հեռակա 

բակալավրիատ) 

  

Ա. Չարչօղլյան 


