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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 16 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 11.05.2020թ. նիստի 

Նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: Հաղորդագրություններ են ուղարկվել 

գիտական խորհրդի 40 (քառասուն) անդամներին: 

 Դիտարկումներ ու համաձայնություններ են ուղարկել գիտական խորհրդի 35 

(երեսունհինգ¤ անդամներ. 

 

1.  Սերոբյան Երվանդ Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտորի ԺՊ 

2.  Ավետիսյան Նազելի Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի  

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ 

3.  Նիկողոսյան Գագիկ ՇՊՀ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավար 

 

4.  Մելքոնյան Հովիկ Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի  

կենտրոնի տնօրեն 

 
5.  Սարգսյան 

Արմենուհի 

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման  

կենտրոնի տնօրեն 

6.  Խաչատրյան 

Թերեզա 

Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների,  

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն 

7.  Պետրոսյան Կարինե Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար¤ 

8.  Պողոսյան Բագրատ Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

9.  Մելիքյան Թամարա Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան 

10.  Մարդոյան 

Ռուզաննա 

Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

11.  Մկրտչյան Արթուր Ռազմական ամբիոնի պետ 
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12.  Այվազյան Կարինե ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն 

13.  Դարբինյան Կարեն ՇՊՀ ավագ դպրոցի տնօրեն 

14.  Խաչատրյան Վալերի ՇՊՀ արհմիության նախագահ 

15.  Սողոյան Սպարտակ Մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( անենաերիտասարդ դոկտոր) 

16.  Սարգսյան Սամվել ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր,  

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

ամբիոնի պրոֆեսոր 

17.  Մարտիրոսյան Լևոն Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ,  

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

18.  Ղուկասյան Լուսիկ Մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի  

վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ 

19.  Աղանյան Գևորգ Մանկավարժության ֆակուլտետի ֆիզիկական դաստիարակության 

 տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., դոցենտ 

20.  Խորիկյան 

Հովհաննես 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի պատմության և 

 փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ 

21.  Հովհաննիսյան 

Արտակ 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի իրավագիտության 

 և քաղաքագիտության  ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ 

22. Սահակյան Կարինե Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի հոգեբանության   

ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  հոգ.գ.թ., դոցենտ 

23. Հայրապետյան 

Սերգո 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի հայոց լեզվի և 

 գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. դոկտոր 

24. 

 

Կուրազյան Օֆելյա Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի արվեստի  

ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ 

25. Տեր-Ադամյան 

Շուշան 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի միջմշակութային 

 հաղորդակց. և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ 

26. Մաթևոսյան 

Էվելինա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և 

 գրականության  ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  բ.գ.թ., դոցենտ 

27. Համբարյան Ժենյա Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ինֆորմատիկա և  

կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

28. Հովհաննիսյան 

Յուլյանա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա  

մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

29. Վիրաբյան Ալլա Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի  ռուսաց լեզվի և  

գրականություն  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 
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30. Ամիրխանյան Անուշ Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի  թարգմանչական 

 գործ՝ անգլերեն և ռուսերեն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

31. Քոչարյան Անահիտ Մանկավարժության ֆակուլտետի տարրական մանկավարժություն և  

մեթոդիկա  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

32. Խաչատրյան Կարեն Մանկավարժության ֆակուլտետի  ֆիզիկական դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող 

33. Աթոյան Արտյոմ Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի պատմության 

 մասնագիտության  մագիստրատուրայի 1-ին  կուրսի ուսանող 

34. Հովհաննիսյան 

Հռիփսիմե 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի սոցիոլոգիա   

մասնագիտության   3-րդ  կուրսի ուսանողուհի 

35. Սարգսյան 

Սվետլանա 

Ռազմական ամբիոնի  նախնական զինվորական պատրաստություն  

 մասնագիտության   3-րդ կուրսի ուսանողուհի 
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                                                          ՕՐԱԿԱՐԳ  

 

1. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության պետական կոմիտեի և հիմնարար հետազոտությունների 

ռուսաստանյան հիմնադրամի 2020 թ.-ի մրցույթի հայտի մասին 

 Հայկական կողմի ղեկավար՝ ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ա. Հ. Սարգսյան: 

Հաղ.` գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն Ա. Սարգսյան 

 

2. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Հասարակական 

գիտություններ» և «Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառների 

մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդգրկմամբ գիտական թեմայի 

2020 թվականի հայտի մասին  

Ղեկավար՝ ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վ. Ֆ. Մանուկյան: 

Հաղ.` գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն Ա. Սարգսյան 

 

3. Ռ. Սարգսյանի հեղինակությամբ ներկայացված «ԱՏՀ-երի կիրառումը ռելիեֆի 

ձևաչափական հետազոտություններում» ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը 

տպագրության երաշխավորելու հարցի մասին 

Հաղ.` գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն Ա. Սարգսյան 

4. Գ. Հայրապետյանի, Ս. Սարգսյանի, Ն. Մաթոսյանի համահեղինակությամբ 

ներկայացված «Հանրահաշվական և տրանսցենդենտ հավասարումների մոտավոր 

լուծման մեթոդները, համակարգչային պրակտիկում» ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու հարցի մասին 

Հաղ.` գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 

5.ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական ծրագրով «Համաշխարհային պատմություն, միջազգային 

հարաբերություններ» (դասիչ՝ Է.00.02) մասնագիտության առաջին կուրսի հայցորդ Արմեն 

Գրիգորի Մելքոնյանի Ուսումնահետազոտական աշխատանքների և 

Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլանների հաստատման, ինչպես 

նաև 2019-2020 ուստարվա գարնանային շրջանում նախատեսված դասընթացները 

անհատական ժամանակացույցով իրականացնելու և համապատասխան շրջանի 

ծանրաբերնվածության մեջ ներառելու թույլտվության մասին  

 Հաղ.` գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 
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1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության պետական կոմիտեի և հիմնարար հետազոտությունների 

ռուսաստանյան հիմնադրամի 2020 թ.-ի մրցույթի հայտի մասին 

Հայկական կողմի ղեկավար՝ ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ա. Հ. Սարգսյան: 

 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

 

Երաշխավորել  ներկայացվող հայտը  ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության պետական կոմիտեի և 

հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի 2020 թ.-ի մրցույթին՝ 

§Գրաֆենային շերտերով ամրավորված բազմաշերտ պոլիմերային 

նանոկոմպոզիտների ոչ գծային առաձգական հատկությունների և կայունության 

ուսումնասիրումը¦  թեմայով:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

35 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 1: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Հասարակական 

գիտություններ» և «Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառների 

մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդգրկմամբ գիտական թեմայի 

2020 թվականի հայտի մասին  

Ղեկավար՝ ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վ. Ֆ. Մանուկյան: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Երաշխավորել  ներկայացվող հայտը  ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման շրջանակներում «Հասարակական գիտություններ» և 

«Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառների 

մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդգրկմամբ գիտական թեմայի 

2020 թվականի  մրցույթին՝ §Ուսուցման արդյունավետության բարձրացման որոշ ուղիների 

մասին¦  թեմայով:   

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

35 անդամ. կողմ՝ 34, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0: 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 
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Ռ. Սարգսյանի հեղինակությամբ ներկայացված «ԱՏՀ-երի կիրառումը ռելիեֆի 

ձևաչափական հետազոտություններում» ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը 

տպագրության երաշխավորելու հարցի մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Հիմք ընդունելով արտաքին գրախոսման դրական կարծիքները՝ Ռ. Սարգսյանի 

հեղինակությամբ ներկայացված «ԱՏՀ-երի կիրառումը ռելիեֆի ձևաչափական 

հետազոտություններում» խորագրով ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը երաշխավորել 

տպագրության: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

35 անդամ. կողմ՝ 35, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

4.  ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Գ. Հայրապետյանի, Ս. Սարգսյանի, Ն. Մաթոսյանի համահեղինակությամբ 

ներկայացված «Հանրահաշվական և տրանսցենդենտ հավասարումների մոտավոր 

լուծման մեթոդները, համակարգչային պրակտիկում» ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու հարցի մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Հիմք ընդունելով արտաքին գրախոսման դրական կարծիքները՝ Գ. 

Հայրապետյանի, Ս. Սարգսյանի, Ն. Մաթոսյանի համահեղինակությամբ 

ներկայացված «Հանրահաշվական և տրանսցենդենտ հավասարումների մոտավոր 

լուծման մեթոդները, համակարգչային պրակտիկում»  խորագրով 

ուսումնամեթոդական  ձեռնարկը երաշխավորել տպագրության: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

35 անդամ. կողմ՝ 34, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0: 

5.  ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական ծրագրով «Համաշխարհային պատմություն, միջազգային 

հարաբերություններ» (դասիչ՝ Է.00.02) մասնագիտության առաջին կուրսի հայցորդ Արմեն 

Գրիգորի Մելքոնյանի Ուսումնահետազոտական աշխատանքների և 

Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլանների հաստատման, ինչպես 

նաև 2019-2020 ուստարվա գարնանային շրջանում նախատեսված դասընթացները 

անհատական ժամանակացույցով իրականացնելու և համապատասխան շրջանի 

ծանրաբերնվածության մեջ ներառելու թույլտվության մասին  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

1. Հաստատել հետազոտողի կրթական աստիճանի «Համաշխարհային պատմություն, 

միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտության (դասիչ՝ Է.00.02) պատմության 

և փիլիսոփայության ամբիոնի  հայցորդ Արմեն Գրիգորի Մելքոնյանի 
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