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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 03.12.2018թ. նիստի 

Նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: Հաղորդագրություններ են ուղարկվել 

գիտական խորհրդի 31 (երեսունմեկ) անդամներին: 

 Առաջարկություններ և համաձայնություններ են ուղարկել գիտական խորհրդի 26 

անդամներ. 

1. Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի — Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտորի  

պարտականություններ կատարող 

2. Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար, աշխարհագրության, 

կենսաբանության և  քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու 

3. Պողոսյան Բագրատ Ժորայի – Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան, 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, 

ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու 

4. Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետի դեկան, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու 

5. Մկրտչյան Արթուր Վազգենի — Ռազմական ամբիոնի պետ 

6. Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն 

7. Մելքոնյան Հովիկ Սենեքերիմի – Արտաքին համագործոկցության և հասարակայնության 

հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն 

8. Հովհաննիսյան Արտաշես Ալեքսանի– Անձնակազմի կառավարման և իրավական 

ապահովման բաժնի պետ 

9. Քալաջյան  Ռաֆֆի Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների 

ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ- գլխավոր հաշվապահ 

10. Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի — ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. 

գիտությունների  դոկտոր, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

11. Հայրապետյան Սերգո Արտուշի — Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի 

դոցենտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր 

12. Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, 

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

13. Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի — Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր 

14. Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի 

դեկան,  մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր,  մանկավարժական գիտությունների 

դոկտոր, 

15. Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

դեկան, ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածու 

16. Տեր-Ադամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Միջմշակութային հաղորդակցության և 

զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու 



17. Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի— Մանկավարժության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, 

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

18. Հակոբյան Լիզա Հելբերդի — Մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածու 

19. Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

20. Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոնի վարիչ, աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

21. Խաչատրյան Աննա Արմենի —  Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ, 

«Սոցիալական աշխատանք» 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

22. Ավագյան Էլմիրա Սոսի — Մանկավարժության ֆակուլտետ, «Մեթոդիկա» 4-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

23. Հովհաննիսյան Լիլիթ Գոռի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

24. Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 2-ին կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա) 

25. Հարությունյան Ստեփան Մերուժանի — Ռազմական ամբիոն, «Նախազորակոչային և 

ֆիզիկական պատրաստություն» 3-րդ կուրսի ուսանող 

26. Չարչօղլյան Արթուր Էդվարդի — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետ, «Պատմություն» 3-րդ կուրսի ուսանող (հեռակա բակալավրիատ) 

 

 

 

 

 

 

Օրակարգ 

 

2018-2019 ուստարվա նոյեմբեր-հունիս  ամիսների ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի    

աշխատանքային պլանի  հաստատման   մասին 

Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան  

 

 

 

         Գիտքարտուղար Կ. Պետրոսյանը  գիտական խորհրդին է ներկայացրել    2018-2019 

ուստարվա նոյեմբեր-հունիս  ամիսների ՇՊՀ-ի աշխատանքային պլանը՝ հեռահար կապի 

միջոցով,  գիտական խորհրդի անդամների կողմից  էլեկտրոնային փոստի միջոցով  

կատարած դիտարկումների և  լրացումների հիման վրա ներկայացված հարցի 

վերաբերյալ կազմվել է աշխատանքային պլանի վերջնական տարբերակը( ստորև 

կցված է¤: 

Աշխատանքային պլանի հաստատնանը կողմ է քվեարկել գիտական խորհրդի 28 անդամ, 1-ը՝ 

դեմ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ – 26 անդամ. կողմ՝ 24, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 1: 



     Աշխատանքային պլան 
 

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի 

(2018-2019 ուսումնական տարվա նոյեմբեր-հունիս ամիսներ) 

 

Հ/Հ Օրակարգային հարց 

Նիստի 

գումարման 

ամիս 

Պատասխանատու(ներ) 

1.  

2018-2019 ուսումնական տարվա նոյեմբեր-մայիս ամիսների 
համար նախատեսված ՇՊՀ գիտական խորհրդի աշխատանքային պլանի 

հաստատում 

նոյեմբեր Գիտական քարտուղար 

2.  
Հաղորդում 2018--2019 ուստարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ընդունելության արդյունքների մասին 

նոյեմբեր Ուս. մեթ. գործ.  

կառ. կենտրոնի պրոռեկտոր 

3.  
ՇՊՀ -ի ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման 

կանոնակարգի հաստատում 

 նոյեմբեր 

 

գիտ. քաղ., որակի ապահ. և կառ. 

կենտրոնի տնօրեն 

4.  

ՇՊՀ-ի ստորաբաժանումների գործունեության հաշվետվություններին 

ներկայացվող չափորոշիչների հաստատում   

դեկտեմբեր Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

5.  

Հարցումների և տվյալների հավաքագրման գործընթացների իրականացման 

և դրանց հավաստիության գնահատման ընթացակարգի հաստատում 

դեկտեմբեր գիտ. քաղ., որակի ապահ. և կառ. 

կենտրոնի տնօրեն 

6.  

ՇՊՀ քոլեջի 2017-2018 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն հունվար Քոլեջի տնօրեն 

7.  

ՇՊՀ  ավագ դպրոցի  2017-2018 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն հունվար Ավագ դպրոցի  տնօրեն 

http://gspi.am/media/pdf/9b27857d156e946e0ef396ad9a06b10a.pdf
http://gspi.am/media/pdf/9b27857d156e946e0ef396ad9a06b10a.pdf
http://gspi.am/media/pdf/9b27857d156e946e0ef396ad9a06b10a.pdf
http://gspi.am/media/pdf/d3528363e1c13a14a6fdc9d60c112f82.pdf
http://gspi.am/media/pdf/d3528363e1c13a14a6fdc9d60c112f82.pdf


8.  

Ուսանողական գիտական ընկերության հաշվետվություն 
 

հունվար ՈՒԳԸ նախագահ 

9.  

ՇՊՀ -ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական և 

գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգի լրամշակված 

տարբերակի հաստատում 

հունվար Ուս. մեթ. գործ.  

 կառ. կենտրոնի     պրոռեկտոր 

10.  

ՇՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով իրականացվող 

պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգի 

հաստատում  

հունվար Ուս. մեթ. գործ.  

 կառ. կենտրոնի     պրոռեկտոր 

11.  

ՇՊՀ §Գիտական տեղեկագրի¦ գլխավոր խմբագրի գործունեության 

հաշվետվություն 

հունվար §Գիտ. տեղ.¦ գլխ. խմբագիր 

12.  

Բնագիտամաթեմատիակական ֆակուլտետի 

 դեկանի հաշվետվություն  

հունվար   ֆակ. դեկան 

13.  

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկանի 

հաշվետվություն 
 

հունվար  
ֆակ. դեկան 

14.  
Արվեստի ամբիոնի վարիչի թափուր տեղի մրցույթի անցկացում փետրվար Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

15.  

Գործարարության և վարչարարության ամբիոնի վարիչի թափուր տեղի 

մրցույթի անցկացում 

փետրվար Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

16.  

Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչի թափուր տեղի 

մրցույթի անցկացում 

փետրվար Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

http://gspi.am/media/pdf/d1e534d8067c733983abf916bf55b7b0.pdf
http://gspi.am/media/pdf/d1e534d8067c733983abf916bf55b7b0.pdf
http://gspi.am/media/pdf/d1e534d8067c733983abf916bf55b7b0.pdf
http://gspi.am/media/pdf/d1e534d8067c733983abf916bf55b7b0.pdf


17.  

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի թափուր տեղի մրցույթի 

անցկացում 

փետրվար Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

18.  

ՇՊՀ  գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի՝ 2017-2018ուստարվա գործունեության հաշվետվություն 

փետրվար գիտ. քաղ., որակի ապահ. և կառ. 

կենտրոնի տնօրեն 

19.  

ՇՊՀ արտաքին համագործակցության և 

 հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի՝  2017-2018 ուստարվա  

գործունեության   հաշվետվություն  

 

փետրվար  արտ. համ. և հաս. հետ կապ.կենտ.  

տնօրեն 

20.  

«Շիրակի պետական համալսարան» հիմնադրամի 2018թ. 

եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) 
կատարողականի (հունվար-դեկտեմբեր) մասին հաղորդում 

փետրվար 

Ֆին. վեր, ծրագ. և հաշվ. հաշվառ. 

բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ  

21.  

 Ուսանողների գիտահետազոտական գործունեության  խթանման 

ընթացակարգի հաստատում 

փետրվար ՈՒԳԸ նախագահ 

22.  Ռազմական ամբիոնի պետի հաշվետվություն փետրվար Ռազմական ամբիոնի պետ 

23.  Մանկավարժության ֆակուլտետի  դեկանի հաշվետվություն  փետրվար ֆակ. դեկան 

24.  
ՇՊՀ-ի  ուսումնամեթոդական գործընթացի  

կառավարման կենտրոնի 2017-2018  ուստարվա  
գործունեության հաշվետվություն 

փետրվար Ուս. մեթ. գործ.  

 կառ. կենտրոնի     պրոռեկտոր 

25.  
Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկանի 

հաշվետվություն  

փետրվար ֆակ. դեկան 

26.  
Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի 
ամբիոնի վարիչի թափուր տեղի մրցույթի անցկացում 

մարտ Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

27.  
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի 

վարիչի թափուր տեղի մրցույթի անցկացում 

մարտ Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 



28.  

Մանկավարժության ամբիոնի վարիչի թափուր տեղի մրցույթի անցկացում մարտ Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

29.  
Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի 

թափուր տեղի մրցույթի անցկացում 

մարտ Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

30.  

ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային 

ուղղությունների, համալսարանում կատարվող կարևորագույն 

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների մասին 

հաղորդում 

մարտ գիտ. քաղ., որակի ապահ. և 

կառ. կենտրոնի տնօրեն 

31.  

ՇՊՀ-ի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական 

կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի լրամշակված տարբերակի 

հաստատում 

մարտ Ուսանող. աջակ, բուհ-գործատու 

համագործակցության բաժնի պետ 

32.  
Գրագողության դեմ պայքարի հայեցակարգի հաստատում մարտ գիտ. քաղ., որակի ապահ. և կառ. 

կենտ. տնօրեն 

33.  
ՄԿԾ-ների մշակման, հաստատման և իրականացման հայեցակարգի 

հաստատում 

մարտ Ուս. մեթ. գործ.  

 կառ. կենտրոնի     պրոռեկտոր 

34.  
Ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի օժանդակման 

քաղաքականության և ընթացակարգի հաստատում 

մարտ Ուս. մեթ. գործ. կառ.կենտրոնի     

պրոռեկտոր, աշխ.ղեկավար 

35.  
ՇՊՀ-ի դասախոսի ծանրաբեռնվածության ձևավորման 
հիմնական նորմերի հաստատում 

մարտ Ուս. մեթ. գործ. կառ.կենտրոնի     

պրոռեկտոր, աշխ.ղեկավար 

36.  
ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ 
կազմերի ձևավորման կանոնակարգի հաստատում 

մարտ աշխ.ղեկավար 

37.  

ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի 

վերապատրաստման և մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

կանոնակարգի հաստատում 

մարտ գիտ. քաղ., որակի ապահ. և կառ. 

կենտրոնի տնօրեն 

38.  

«ՇՊՀ» հիմնադրամի «Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարությունների և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների» կենտրոնի 2017-2018 ուստարվա գործունեության 

հաշվետվություն 

մարտ «Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, 

նորարությունների և տեղ, տեխն.» 

կենտրոնի տնօրեն 

39.  
Կառավարման գործընթացների գնահատման ընթացակարգի հաստատում մարտ հանձնաժողովի նախագահ 

http://gspi.am/media/pdf/bfde38b2bb6eadc5fb99ddd36e5791f7.pdf
http://gspi.am/media/pdf/bfde38b2bb6eadc5fb99ddd36e5791f7.pdf
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http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
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http://gspi.am/media/pdf/19e2a7d3beb8c8923c187152e9e13eac.pdf
http://gspi.am/media/pdf/19e2a7d3beb8c8923c187152e9e13eac.pdf


40.  
Ուսումնաօժանդակ կազմի գնահատման ընթացակարգի հաստատում մարտ Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

41.  
Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի թափուր տեղի 

մրցույթի անցկացում 

ապրիլ Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

42.  
Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի թափուր տեղի մրցույթի 

անցկացում 

ապրիլ Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

43.  
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի 

վարիչի թափուր տեղի մրցույթի անցկացում 

ապրիլ Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

44.  
ՇՊՀ ռեկտորի 2017-2018 թթ. գործունեության հաշվետվության ներկայացում մարտ Ռեկտոր 

45.  
Որակի ապահովման  քաղաքականության  լրամշակված տարբերակի 

հաստատում 

ապրիլ Գիտ. քաղ., որակի ապահ. և կառ. 

կենտրոնի տնօրեն 

46.  
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի թափուր պաշտոնների տեղակալման 

ընթացակարգի հաստատում 

ապրիլ  պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

47.  

Կրթական ծրագրերում հետազոտության բաղադրիչիներառման 

քաղաքականության և դրա իրականացման ընթացակարգի հաստատում 

մայիս Գիտ. քաղ., որակի ապահ. և կառ. 

կենտրոնի տնօրեն 

48.  

Միջազգայնացմանը նպաստող քաղաքականության  ընթացակարգի 

հաստատում 

մայիս արտ. համ. ևհաս. հետ կապ.կենտ.  

տնօրեն 

49.  

Հասարակության հետ արդյունավետ հետադարձ կապի ու 

քաղաքականության հաստատման և հասարակությանը մատուցվող 

լրացուցիչ ծառայությունների գնահատման քաղաքականության 

հաստատում 

հունիս  Պրոռեկտոր-աշխ.ղեկավար 

 

    Գիտական խորհրդի աշխատանքային պլանում հնարավոր են ժամկետային մասնակի  փոփոխություններ:      

    Դասախոսի, դոցենտի, ասիստենտի մրցույթների հայտերը համապատասխան ամբիոնի կողմից գիտական խորհրդի քարտուղարին 

ներկայացնել մեկ ամիս առաջ՝ գործընթացն ըստ ՇՊՀ-ում գործող ընթացակարգի կազմակերպելու համար: 



 

Գիտական խորհրդի նախագահ`   Ե. Սերոբյան 

Գիտական խորհրդի 

քարտուղար՝ 

  

Կ. Պետրոսյան 

Պրոռեկտոր-աշխատակազմի 

ղեկավար` 

  

Գ. Նիկողոսյան  

Արհմիութենական 

կազմակերպության նախագահ`  

  

Վ. Խաչատրյան 

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան` 

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

  

Բ. Պողոսյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

Ռազմական ամբիոնի պետ՝  Ա. Մկրտչյան  

Ուսումնագիտական 

խորհրդատվական կենտրոն-

գրադարանի տնօրեն` 

  

 

Թ. Խաչատրյան 

Արտաքին համագործոկցության 

և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն՝ 

  

 

Հ. Մելքոնյան 

Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, 

ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման 

բաժնի վարիչ-գլխավոր 

հաշվապահ` 

  

 

 

 

 

Ռ. Քալաջյան 

Անձնակազմի կառավարման և 

իրավական ապահովման բաժնի 

պետ՝ 

  

 

Ա. Հովհաննիսյան 

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 

Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան` 

  

Թ. Մելիքյան 

Միջմշակութային 

հաղորդակցության և 

զբոսաշրջության ամբիոնի 

ասիստենտ` 

  

 

 

Շ. Տեր-Ադամյան 

Մանկավարժության ամբիոնի 

դոցենտ` 

  

Լ. Ղուկասյան 

Պատմության և 

փիլիսոփայության ամբիոնի 

դոցենտ՝ 

  

 

Հ. Խորիկյան 

Մանկավարժության ամբիոնի 

դոցենտ` 

  

Լ. Հակոբյան 

Գիտական 

քաղաքականության,որակի 

ապահովման և  կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն` 

  

 

 

Ա. Սարգսյան 

Աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոնի դոցենտ` 

  

 

Լ. Մարտիրոսյան 

ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահի ԺՊ,  

Հումանիտար  գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետ, 

«Լրագրություն » 4-րդ կուրսի 

ուսանողուհի՝ 

  

 

 

 

Ջ. Ղազարյան 

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետ, 

«Սոցիալական աշխատանք» 4-

րդ կուրսի ուսանողուհի՝ 

  

 

 

Ա. Խաչատրյան 

Անգլերեն լեզու և 

գրականություն IV կուրսի 

ուսանողուհի` 

  

 

Հ. Ավետիսյան 

Մանկավարժության 

ֆակուլտետ, «Մեթոդիկա» 4-րդ 

կուրսի ուսանողուհի 

  

 

Է. Ավագյան 

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետ, 

  

 



 

 

 

 

 

 

«Աշխարհագրություն» 3-րդ 

կուրսի ուսանողուհի 

 

Լ. Հովհաննիսյան 

ՈւԳԸ նախագահ, 

աշխարհագրություն II կուրսի 

ուանող (մագիստրատուրա)՝ 

  

 

Ք. Հարությունյան 

Ռազմական ամբիոն, 

«Նախազորակոչային և 

ֆիզիկական պատրաստություն» 

3-րդ կուրսի ուսանող՝  

  

 

 

Ս. Հարությունյան 

Պատմություն III կուրսի 

ուսանող (հեռակա 

բակալավրիատ) 

  

 

Ա. Չարչօղլյան 


