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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 33 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 22.06.2018թ. նիստի 

Գիտական խորհրդի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 27 (քսանյոթ) անդամից 23-ը (քսաներեքը): 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

1. Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի  —Ռեկտորի պարտականություններ կատարող    

2. Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար, կենսաբանական  

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

3. Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության 

նախագահ 

4.Պողոսյան Բագրատ Ժորայի – Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

դեկան, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի դասախոս, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

5. Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի -Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետի դեկան 

6. Տոնոյան Երվանդ Պարույրի — Ռազմական ամբիոնի պետի տեղակալ- 

ուսումնական մասի պետ 

7. Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի -Գրադարան- ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն 

8. Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — Բանասիրական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր, անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի  պրոֆեսոր 

9. Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի — Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

10. Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի 

դեկան, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

մանկավաժության ամբիոնի պրոֆեսոր 

11. Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետի դեկան, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

12. Տեր-Ադամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու, միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի 

ասիստենտ 

13. Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի— Մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

14. Հակոբյան Լիզա Հելբերդի — Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 
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15. Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն 

16. Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Աշխարհագրական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ, աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի 

դոցենտ 

 17. Ղազարյան Ջեմմա  Կարոյի— ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահի ԺՊ,  Հումանիտար  

գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ, «Լրագրություն » 3-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

18. Խաչատրյան Աննա Արմենի — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետ, «Սոցիալական աշխատանք», 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

19. Ավագյան Էլմիրա Սոսի —Մանկավարժության ֆակուլտետ, «Մեթոդիկա» 3-

րդ կուրսի ուսանողուհի 

20.Հովհաննիսյան Լիլիթ Գոռի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

21.  Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 1-ին կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա) 

22.Հարությունյան Ստեփան  Մերուժանի — Ռազմական ամբիոն, 

«Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն» 2-րդ կուրսի ուսանող  

23.  Չարչօղլյան Արթուր Էդվարդի — Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի  ֆակուլտետ, «Պատմություն» 2-րդ կուրսի ուսանող 

 
 

 

Օրակարգ 

 

1. ՇՊՀ-ի  Մանկավարժության ֆակուլտետի «Ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսություն և մեթոդիկա» ամբիոնի դասախոս, ամբիոնի վարիչի ԺՊ Գևորգ 

Վալերիկի Աղանյանին դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին 
Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան  

 

2. 2017-18 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների  

նախագահների հաշվետվությունների քննարկում և ուսումնական գործընթացի 

բարելավում 
Հաղ.՝    ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի փոխտնօրեն Ն. Ավետիսյան 

 

3. «ՇՊՀ»  հիմնադրամի ուսանողների կարիքների  բացահայտման, օժանդակման և 

ուղղորդման կարգի հաստատման մասին 
Հաղ.՝ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. 

Սարգսյան 

 

4. «ՇՊՀ»  հիմնադրամի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար 

գնահատման և վարկանիշավորման կարգի հաստատման մասին 
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Հաղ.՝ գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. 

Սարգսյան 

 

5. ՇՊՀ-ի քոլեջի զարգացման ռազմավարական ծրագիրն ու աշխատանքային 

գործունեության կարգավորման ընթացակարգային փաթեթի  հաստատման մասին 
Հաղ.՝ՇՊՀ-ի քոլեջի տնօրեն՝ Կ. Այվազյան 

6. ՇՊՀ-ի քոլեջի նոր մասնագիտության (գրադարանային գործ¤ վարձավճարի չափի 

սահմանման մասին  

Հաղ.՝ՇՊՀ-ի քոլեջի տնօրեն՝ Կ. Այվազյան 

7. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

7.1  Հետազոտող-մեթոդաբան Խաչատուր Գեորգիի Յուզբաշյանի 

«Կատարելագործման խմբերում պարող-ըմբիշի ուսումնամարզական 

փորձարարական անհատական օրինակելի օրագիր» (Ջավախքի տարածաշրջանի 

օրինակով) ուսումնամեթոդական ուղեցույցը տպագրության  երաշխավորելու  մասին 

Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան  

7.2  ՇՊՀ -ի աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ Նելլի 

Վոլոդյայի Ադամյանի  2017թ.-ի ներբուհական գիտական դրամաշնորհի   

շրջանակում  «Ջուրը գիտելիքների խաչմերուկում»  ուսումնամեթոդական  ձեռնարկը  

տպագրության  երաշխավորելու  մասին 
Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան  

 

7.3  ՇՊՀ-ի գործարարության և վարչարարության ամբիոնի դասախոս Խաչատուր 

Իսրայելյանի «Տարածաշրջանային տնտեսության և տարածքային ապրանքային 

շուկաների զարգացման հիմնախնդիրները» (ՀՀ Շիրակի մարզի օրինակով) 

մենագրությունը տպագրության  երաշխավորելու  մասին 
Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան  

   

7.4 ՇՊՀ-ի  հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ Հրանուշ Զաքյանի   «Արդի 

հայերենի կրկնասեռ բայերը» վերնագրով մենագրությունը տպագրության  

երաշխավորելու  մասին 
Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան  

7.5  2017թ.-ի Ներբուհական գիտական դրամաշնորհիային ծրագրի  շրջանակում  

«Բնագիտական առարկաների  «Դասավանդման մեթոդիկա»  դասընթացի ծրագրերի 

բարելավում ՝«Ինտերակտիվ թեմատիկ միավորներ»   թեմայի ներառումով»  թեմայի 

աշխատանքների ամփոփիչ հաշվետվության մասին 
Հաղ.՝ ՇՊՀ -ի աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ Նելլի  Ադամյան 

 

Ռեկտորի պարտականություններ կատարող  Ե. Սերոբյանը, բացելով գիտական 

խորհրդի նիստը, հայտարարեց  քվեակազմի առկայության մասին և քվեարկության 

դրեց նիստի օրակարգը: Ուսանողների կողմից դիտարկում կատարվեց, որ լիովին չեն 

հասցրել ծանոթանալու  գիտխորհրդում քննարկվելիք 3-րդ և 4-րդ հարցերին և 

առաջարկվեց հարցերը տեղափոխել հաջորդ գիտական խորհրդում հաստատելու: 
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Պարոն Սերոբյանի կողմից առաջարկը դրվեց քվեարկության:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

23 անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 4, ձեռնպահ՝ 0: 

Այնուամենայնիվ  որոշվեց 3-րդ և 4-րդ հարցերին անդրադառնալ հաջորդ գիտական 

խորհրդի նիստին: 

  
1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

1. ՇՊՀ-ի  Մանկավարժության ֆակուլտետի «Ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսություն և մեթոդիկա» ամբիոնի դասախոս, ամբիոնի վարիչի ԺՊ Գևորգ 

Վալերիկի Աղանյանին դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին 
Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան  

Կ. Պետրոսյանը ներկայացրեց դոցենտի գիտական կոչում հայցող հավակնորդին և 

համապատասխան փաստաթղթերը:  

Դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդ՝ 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

    Գիտական կոչում շնորհելու մասին որոշում կայացնելու համար անցկացնել փակ 

գաղտնի քվեարկություն, որի կազմակերպման համար ընտրվեց 3 հոգուց բաղկացած 

հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝ Հենրիկ Դրմեյան (նախագահ¤, Վալերի 

Խաչատրյան, Քաջիկ Հարությունյան (անդամներ): 

Քվեարկության անցկացումից հետո հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ                   

Հենրիկ Դրմեյանը  ներկայացրեց հետևյալ արդյունքը. 

 

 

 

   Հաշվի առնելով, որ ներկայացրած գործը լիովին համապատասխանում է ՀՀ 

կառավարության 09.07.2001թ. հ. 615 որոշմամբ հաստատված ՀՀ-ում 

գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ 

շնորհելու կարգի` դոցենտի գիտական կոչման համար սահմանված պահանջներին 

№ Անուն, հայրանուն, ազգանուն Ամբիոն, ձևայնացված 

կարգավիճակ 

Գիտության բնագավառ, 

մասնագիտություն,  թվանիշ 

1. Գևորգ Վալերիկի Աղանյան Ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի 

ամբիոնի դասախոս, 

Դասավանդման և 

դաստիարակության 

մեթոդիկա (ֆիզիկական 

կուլտուրա) 

 

 

 

 

№ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Կողմ Դեմ Ձեռնպահ 

1. Գևորգ Վալերիկի Աղանյան 22 1 0 
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(5բ), ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի նիստում անցկացված փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքների հիման վրա (քվեարկել են 23-ը. կողմ՝ 22, դեմ՝ 1, անվավեր՝ 0) Գևորգ 

Վալերիկի Աղանյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում՝ ԺԳ 00.02 – 

«Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (ֆիզիկական կուլտուրա) 

մասնագիտությամբ և միջնորդել ՀՀ ԲՈԿ՝ հաստատելու այդ որոշումը և ամրագրելու 

համապատասխան դիպլոմով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

23 անդամ. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2017-18 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների  նախագահների 

հաշվետվությունների քննարկում և ուսումնական գործընթացի բարելավում 
Հաղ.՝    ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի փոխտնօրեն Ն. Ավետիսյան 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ե. Սերոբյանը, Բ. Պողոսյանը, Թ. Մելիքյանը, Օ. Հովհաննիսյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

2017-18 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների  նախագահների 

կողմից ներկայացված դիտարկումներն ու առաջարկությունները  նկատի ունենալ  

ուսումնական գործընթացի բարելավման համար: 
  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

23 անդամ. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

5. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի քոլեջի զարգացման ռազմավարական ծրագիրն ու աշխատանքային 

գործունեության կարգավորման ընթացակարգային փաթեթի  հաստատման մասին 
Հաղ.՝ ՇՊՀ-ի քոլեջի տնօրեն՝ Կ. Այվազյան 

ՇՊՀ-ի քոլեջի տնօրեն տիկին Այվազյանը հանգամանալից ներկայացրեց  քոլեջի 

զարգացման ռազմավարական ծրագիրն ու աշխատանքային գործունեության 

կարգավորման ընթացակարգային փաթեթի  կանոնակարգային դրույթները: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել ՇՊՀ-ի քոլեջի զարգացման ռազմավարական ծրագիրն ու 

աշխատանքային գործունեության կարգավորման ընթացակարգային փաթեթը, որն 

իր մեջ ներառում է.  

ա.Մանկավարժական աշխատողների նշանակման մրցութային ընթացակարգ, 

բ. Պրակտիկայի կազմակերպման ու անցկացման կանոնակարգ, 
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գ. Տնօրինական խորհրդի իրավասությունները և գործունեության կարգը, 

դ. Պաշտոնից ազատման մեխանիզմների ներքին կանոնակարգը, 

ե. ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի իրավասություններն ու գործունեության կարգը, 

զ. ՈՒսանողական նպաստի, պետական և ներքոլեջային կրթաթոշակի նշանակման և 

տրամադրման կարգերը,  

է. Հաշվապահական հաշվառման բաժնի կանոնակարգը,  

Կադրերի բաժնի կանոնակարգը, 

ը. Անբիոնների կանոնակարգը, 

թ. Մանկավարժական խորհրդի իրավասություններն ու գործունեության կարգը, 

ժ. Տնօրենի և մանկավարժների պարգևատրման և նյութական խրախուսման 

կանոնակարգը: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

23 անդամ. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

6. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի քոլեջի նոր մասնագիտության (գրադարանային գործ¤ վարձավճարի չափի 

սահմանման մասին  

Հաղ.՝ՇՊՀ-ի քոլեջի տնօրեն՝ Կ. Այվազյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

ՇՊՀ-ի քոլեջի նոր մասնագիտության (գրադարանային գործ¤ վարձավճարի չափը 

սահմանել 80 000(ութսուն հազար) ՀՀ դրամ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

23 անդամ. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

7. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

7.1  . ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Հետազոտող-մեթոդաբան Խաչատուր Գեորգիի Յուզբաշյանի «Կատարելագործման 

խմբերում պարող-ըմբիշի ուսումնամարզական փորձարարական անհատական 

օրինակելի օրագիր» (Ջավախքի տարածաշրջանի օրինակով) ուսումնամեթոդական 

ուղեցույցը տպագրության  երաշխավորելու  մասին 

Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

   Հիմք ընդունելով  գրախոսման դրական կարծիքները՝ հետազոտող-մեթոդաբան 

Խաչատուր Գեորգիի Յուզբաշյանի «Կատարելագործման խմբերում պարող-ըմբիշի 
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ուսումնամարզական փորձարարական անհատական օրինակելի օրագիր» 

(Ջավախքի տարածաշրջանի օրինակով) խորագրով ուսումնամեթոդական ուղեցույցը 

երաշխավորել տպագրության:  

 ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

23անդամ. կողմ՝ 19, դեմ՝ 4, ձեռնպահ՝ 0: 

7.2 . ԼՍԵՑԻՆ՝ 

 ՇՊՀ -ի աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ Նելլի 

Վոլոդյայի Ադամյանի  2017թ.-ի ներբուհական գիտական դրամաշնորհի   

շրջանակում  «Ջուրը գիտելիքների խաչմերուկում»  ուսումնամեթոդական  ձեռնարկը  

տպագրության  երաշխավորելու  մասին 
Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հիմք ընդունելով  գրախոսման դրական կարծիքները՝ աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ Նելլի Վոլոդյայի Ադամյանի  2017թ.-ի 

ներբուհական գիտական դրամաշնորհի   շրջանակում  «Ջուրը գիտելիքների 

խաչմերուկում»  ուսումնամեթոդական  ձեռնարկը  խորագրով ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկը երաշխավորել տպագրության: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

23 անդամ. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

7.3 . ԼՍԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի գործարարության և վարչարարության ամբիոնի դասախոս Խաչատուր 

Իսրայելյանի «Տարածաշրջանային տնտեսության և տարածքային ապրանքային 

շուկաների զարգացման հիմնախնդիրները» (ՀՀ Շիրակի մարզի օրինակով) 

մենագրությունը տպագրության  երաշխավորելու  մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հիմք ընդունելով  գրախոսման դրական կարծիքները՝ գործարարության և 

վարչարարության ամբիոնի դասախոս Խաչատուր Իսրայելյանի «Տարածաշրջանային 

տնտեսության և տարածքային ապրանքային շուկաների զարգացման 

հիմնախնդիրները» (ՀՀ Շիրակի մարզի օրինակով) խորագրով մենագրությունը 

երաշխավորել տպագրության: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

23 անդամ. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

7.4 . ԼՍԵՑԻՆ՝ 
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ՇՊՀ-ի  հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ Հրանուշ Զաքյանի   «Արդի 

հայերենի կրկնասեռ բայերը» վերնագրով մենագրությունը տպագրության  

երաշխավորելու  մասին 
Հաղ.՝   գիտական քարտուղար Կ. Պետրոսյան  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հիմք ընդունելով  գրախոսման դրական կարծիքները՝ հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ Հրանուշ Զաքյանի  «Արդի հայերենի կրկնասեռ բայերը» վերնագրով 

մենագրությունը երաշխավորել տպագրության: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

23 անդամ. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

7.5  ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2017թ.-ի Ներբուհական գիտական դրամաշնորհիային ծրագրի  շրջանակում  

«Բնագիտական առարկաների  «Դասավանդման մեթոդիկա»  դասընթացի ծրագրերի 

բարելավում ՝«Ինտերակտիվ թեմատիկ միավորներ»   թեմայի ներառումով»  թեմայի 

աշխատանքների ամփոփիչ հաշվետվության մասին 
Հաղ.՝ ՇՊՀ -ի աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ Նելլի  Ադամյան 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

                                Նշելով, որ լրիվությամբ կատարվել են  2017 թվականի դրամաշնորհի 

շրջանակում նախատեսված աշխատանքները, ընդունել հաշվետվությունը, այն 

գնահատել դրական: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

23 անդամ. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ` ռեկտորի պարտականություններ կատարող՝ 

                                                                                             Ե. Սերոբյան 

Գիտական խորհրդի քարտուղար՝                                                Կ. Պետրոսյան 


