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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 02 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 16.09.2020թ. նիստի 

 

Գիտական խորհրդի  նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: 

Հաղորդագրություններ են ուղարկվել գիտական խորհրդի 40 (քառասուն) 

անդամներին: 

Դիտարկումներ ու համաձայնություններ են ուղարկել գիտական խորհրդի 33 

(երեսուներեք¤ 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 ղեկավարի ԺՊ 

 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. 

 

8. 

Պետրոսյան 

Կարինե 

Պողոսյան 

Բագրատ 

Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար¤ 

 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

9. Մելիքյան 

Թամարա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան  

 

 

 

 

 

 

10. Մարդոյան 

Ռուզաննա  

Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

11. Մկրտչյան 

Արթուր  

 Ռազմական ամբիոնի պետ 

12. Այվազյան 

Կարինե 

ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն 
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13. Խաչատրյան 

Վալերի 

ՇՊՀ արհմիության նախագահ 

14. Սողոյան 

Սպարտակ 

Մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( անենաերիտասարդ դոկտոր) 

15. Մկոյան 

Արտաշես 

Մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( ամենատարեց դոկտոր) 

16. Սարգսյան 

Սամվել 

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր,  

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

ամբիոնի պրոֆեսոր 

17. Մարտիրոսան 

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. 

 

26. 

Տեր-Ադամյան 

Շուշան 

 

Մաթևոսյան  

Էվելինա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

 միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի 

 վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ.,ասիստենտ  

 

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 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 
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28. Հովհաննիսյան 

Յուլյանա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա  

մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

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

գրականություն  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

30. Խաչատրյան 

Կարեն  

Մանկավարժության ֆակուլտետի  ֆիզիկական դաստիարակություն 

 և սպորտային մարզումներ մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող 

31. Աթոյան Արտյոմ Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

պատմության  մասնագիտության  մագիստրատուրայի 2-րդ  կուրսի 

 ուսանող 

32. Հովհաննիսյան 

Հռիփսիմե 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի 

 սոցիոլոգիա  մասնագիտության   4-րդ  կուրսի ուսանողուհի 

33. Սարգսյան 

Սվետլանա 

Ռազմական ամբիոնի  նախնական զինվորական պատրաստություն  

 մասնագիտության   4-րդ կուրսի ուսանողուհի  
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1.««ՇՊՀ» հիմնադրամում ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման 

աշխատակարգ»-ի (նոր խմբագրությամբ) հաստատելու մասին  

 
Ներկայացնող՝ ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ 

կենտրոնի  տնօրեն  Թերեզա Խաչատրյան 

 

2. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման շրջանակներում Ե. Սերոբյանի ղեկավարած խմբի կողմից18T-5C287 

«Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի որոշ սկզբունքների կիրառումը հանրակրթության 

ոլորտում ուսուցման արդյունավետության բարձրացման նպատակով» թեմայի 

իրականացման ամփոփիչ հաշվետվության ներկայացման մասին 

Ներկայացնող՝ ՇՊՀ-ի ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան 

3. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման շրջանակներում Ա. Սարգսյանի ղեկավարած խմբի կողմից 18T-

2C263 «Միկրոպոլյար առաձգական բարակ ձողերի, սալերի և թաղանթների՝ ըստ 

կայունության հաշվարկման հիմունքներ» թեմայի իրականացման ամփոփիչ 

հաշվետվության ներկայացման մասին 

Ներկայացնող՝ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 

4. «Շիրակի մարզի գիտական կազմակերպություններում իրականացվող գիտական 

հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2018» շրջանակներում Հ. Նիկողոսյանի 

ղեկավարած խմբի կողմից 18SH-1C005 «Նանոչափական կիսահաղորդչային 

ենթակառուցվածքներում ընդհատ վիճակների և կոհերենտ ոչ ստացիոնար 

օպտիկական երևույթների ուսումնասիրության մի քանի հարցեր»թեմայի 

իրականացման ամփոփիչ հաշվետվության ներկայացման մասին 

Ներկայացնող՝ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ ամբիոնի դոցենտ Հ. Նիկողոսյան 

5. Գ. Աղանյանի հեղինակությամբ ներկայացված «Ավագ դպրոցականների 

ռազմաֆիզիկական պատրաստության առանձնահատկությունները 

մարմնամարզության օրինակով» մենագրությունը տպագրության երաշխավորելու 

մասին 

Ներկայացնող՝ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 
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1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

««ՇՊՀ» հիմնադրամում ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման 

աշխատակարգը» (նոր խմբագրությամբ) հաստատելու մասին  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել §Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամում  ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման 

աշխատակարգը» (նոր խմբագրությամբ): 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 30, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 2: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման շրջանակներում Ե. Սերոբյանի ղեկավարած խմբի կողմից18T-5C287 

«Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի որոշ սկզբունքների կիրառումը հանրակրթության 

ոլորտում ուսուցման արդյունավետության բարձրացման նպատակով» թեմայի 

իրականացման ամփոփիչ հաշվետվության ներկայացման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Քանի որ ներկայացված ամփոփիչ հաշվետվությունն  ընդգրկում է թեմայի  

օրացուցային պլանի և առաջադրանքների  բովանդակությունը նշված 

ժամանակահատվածի համար, ընդունել հաշվետվությունը և այն ներկայացնել   ՀՀ 

ԿԳՄՍՆ Գիտության  կոմիտե: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 30, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 2: 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման շրջանակներում Ա. Սարգսյանի ղեկավարած խմբի կողմից 18T-

2C263 «Միկրոպոլյար առաձգական բարակ ձողերի, սալերի և թաղանթների՝ ըստ 

կայունության հաշվարկման հիմունքներ» թեմայի իրականացման ամփոփիչ 

հաշվետվության ներկայացման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Քանի որ ներկայացված ամփոփիչ հաշվետվությունն  ընդգրկում է թեմայի  

օրացուցային պլանի և առաջադրանքների  բովանդակությունը նշված 
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ժամանակահատվածի համար, ընդունել հաշվետվությունը և այն ներկայացնել   ՀՀ 

ԿԳՄՍՆ Գիտության  կոմիտե: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 30, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 2: 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

«Շիրակի մարզի գիտական կազմակերպություններում իրականացվող գիտական 

հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2018» շրջանակներում Հ. Նիկողոսյանի 

ղեկավարած խմբի կողմից 18SH-1C005 «Նանոչափական կիսահաղորդչային 

ենթակառուցվածքներում ընդհատ վիճակների և կոհերենտ ոչ ստացիոնար 

օպտիկական երևույթների ուսումնասիրության մի քանի հարցեր»թեմայի 

իրականացման ամփոփիչ հաշվետվության ներկայացման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Քանի որ ներկայացված ամփոփիչ հաշվետվությունն  ընդգրկում է թեմայի  

օրացուցային պլանի և առաջադրանքների  բովանդակությունը նշված 

ժամանակահատվածի համար, ընդունել հաշվետվությունը և այն ներկայացնել   ՀՀ 

ԿԳՄՍՆ Գիտության  կոմիտե: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 30, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 2: 

5. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Գ. Աղանյանի հեղինակությամբ ներկայացված «Ավագ դպրոցականների 

ռազմաֆիզիկական պատրաստության առանձնահատկությունները 

մարմնամարզության օրինակով» մենագրությունը տպագրության երաշխավորելու 

մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հիմք ընդունելով արտաքին գրախոսման դրական կարծիքները՝ Գ. Աղանյանի 

հեղինակությամբ ներկայացված «Ավագ դպրոցականների ռազմաֆիզիկական  
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