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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 28 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 19. 04. 2018թ. նիստի 

Նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: Հաղորդակցություններ են 

ուղարկվել գիտական խորհրդի 28 (քսանութ) անդամներին: 

 Քվեարկել են գիտական խորհրդի 27 անդամներ, որից առաջարկություններ և 

համաձայնություններ են ուղարկել գիտական խորհրդի 26 անդամներ. 1՝ դեմ: 

 

1. Մինասյան Սահակ Գարուշի — Գիտական խորհրդի նախագահ, 

ռեկտոր 

2. Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի  — ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-

պրոռեկտոր 

3. Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար, 

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

4. Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական 

կազմակերպության նախագահ 

5. Պողոսյան Բագրատ Ժորայի – Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

6. Տոնոյան Երվանդ Պարույրի — Ռազմական ամբիոնի պետի տեղակալ- 

ուսումնական մասի պետ 

7. Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — ՈՒսումնագիտական 

խորհրդատվական կենտրոն- գրադարանի տնօրեն 

8. Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

9. Ռաֆֆի Քալաջյան Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ- 

գլխավոր հաշվապահ 
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10. Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի — ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր, 

պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 

11. Հայրապետյան Սերգո Արտուշի — Բանասիրական գիտությունների 

դոկտոր, դոցենտ, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

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. Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

16. Տեր-Ադամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու, միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի 

ասիստենտ 

17. Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի— Մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

18. Հակոբյան Լիզա Հելբերդի — Մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

19. Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Աշխարհագրական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի 

դոցենտ 

20. Արամյան Կարեն Արմենի —Ռազմական ամբիոն «Նախազորակոչային և 

ֆիզիկական պատրաստություն» 4-րդ կուրսի ուսանող 

21. Խաչատրյան Լիլիթ Վարդանի— Մանկավարժության ֆակուլտետ, 

«Մանկավարժություն և մեթոդիկա», 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 
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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 — ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահ, 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. ՇՊՀ- կազմակերպական կառուցվածքի մասին 

   Հաղ.՝ ռեկտոր Ս. Մինասյան 

Գիտական խորհրդի անդամները ս/թ. ապրիլի  16-ին էլեկտրոնային փոստի 

միջոցով իրազեկվել են գիտական խորհրդի օրակարգային հարցի բովանդակությանը 

`ՇՊՀ-ի մասնակիորեն փոփոխված կազմակերպական կառուցվածքին:  

 

ՇՊՀ-ի կազմակերպական կառուցվածքի փոփոխման հինք են ծառայել. 

 1.Բուհի կազմակերպական կառուցվածքի՝  հաստատված (ժամանակավոր) 

«ԳՊՄԻ» ՊՈԱԿ-ի գիտխորհրդի՝ 2016 թ. նոյեմբերի 30-ի նիստում, փորձարկման 

ընթացքում համալսարանի կառուցվածքային առանձին 

ստորաբաժանումների  միավորման իրողությունը (ենթադրելով կառուցվածքային 

փոփոխություններ),  

 2. ՇՊՀ-ի 25.08.2017թ.-ի թիվ 14/3  գիտական խորհրդի որոշումը Գյումրու թիվ 3 

ավագ դպրոցի, ՇՊՀ-ի ավագ դպրոցի և Մշակույթի վարժարանի միավորման մասին, 
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 3. ՀՀ Կառավարության 17 օգոստոսի 2017, 989 որոշումը՝ §Գյումրու N 3 ավագ 

դպրոց¦ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու, գույք 

տրամադրելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N958 -Ն 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին: 

 4. ՇՊՀ-ի  30.08.2017թ.-ի  թիվ 6/1  հոգաբարձուների խորհրդի  որոշումը ՝ՇՊՀ-ի 

ավագ դպրոցի,  մշակույթի վարժարանի միավորման եվ վերջիններիս 

գործունեությունը Գյումրու թիվ 3 ավագ դպրոցի շենքում ծավալելու մասին, 

 5. ՇՊՀ-ի 12.02.2018թ.-ի թիվ 25/1  գիտական խորհրդի որոշումը՝ ՇՊՀ-ի 

կազմակերպական կառուցվածքում ռեկտորի մամուլի խոսնակի ընդգրկման մասին,  

6. ՇՊՀ-ի 13.09.2017թ.-ի թիվ 26.4/2  ռեկտորատի  որոշումը՝ՇՊՀ-ի ճաշարանի 

շահագործման  և նախկին ավագ դպրոցի շենքում (Վ. Սարգսյան փողոց) ճաշարանին 

մատակարարող սննդի պատրաստման նպատակով սարքավորումների տեղադրման  

մասին,  

7. ՇՊՀ-ի 20.09.2017թ.-ի թիվ 27/3  ռեկտորատի  որոշումը՝ՇՊՀ-ի հյուրատան 

գործարկման մասին:  

  Էլեկտրոնային փոստի միջոցով  գիտական խորհրդի անդամները  

օրակարգային հարցի առնչությամբ ներկայացրել  են նաև իրենց դիտարկումներն ու 

առաջարկությունները,  մասնավորապես,  

ա) ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ 

համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր Ե. Սերոբյանը առաջարկել է  

ֆակուլտետների հետ սխեմայում ներառել  նաև հատուկ կարգավիճակ ունեցող 

Ռազմական ամբիոնը: 

բ) Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, անգլերեն լեզվի և 

գրականության ամբիոնի  վարիչ Ա. Հովհաննիսյանը առաջարկել է գիտություն 

և  որակավորում կապակցության մեջ §և¦ շաղկապը փոխարինել ստորակետով: 

գ¤ Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ- գլխավոր հաշվապահ Ռ. Քալաջյանը  

դիտարկում է կատարել, ըստ որի,  ինքը ընդհանուր առմամբ խնդիր չի տեսնում, 

սակայն հաշվապահության անմիջական ենթակայությունը աշխատակազմի 
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ղեկավարին կարող է խնդրահարույց լինել: Առավել օպտիմալ է ուղիղ 

ենթակայությունը ռեկտորին: 

8. ՇՊՀ-ի 19.04.2018թ.-ի  թիվ  28 գիտական խորհրդի քննարկումներն  ու  

ներկայացրած առաջարկությունները  նույնպես հինք ծառայեցին  ՇՊՀ-ի 

կազմակերպական կառուցվածքի մասնակիորեն փոփոխման համար:  

 

Գիտական խորհրդի կողմից հավանության արժանացավ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ՇՊՀ-ի կազմակերպական կառուցվածքը (մասնակիորեն փոփոխված) և ներկայացվեց  

հոգաբարձուների խորհրդի  քննարկմանը: 

          ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

27 անդամ. կողմ՝ 26, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0: 
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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 դեկան՝ 

  

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,   
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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 

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 
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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 


