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                                  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 01 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 11.10.2022թ. նիստի 

 

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

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 35 (երեսունհինգ) անդամից՝ 28-ը, 

(քսանութը¤: 

Նիստին մասնակցում էին՝ 

№ ԱԶԳԱՆՈՒՆ, ԱՆՈՒՆ                               ՊԱՇՏՈՆ 

1.  Սերոբյան Երվանդ  Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտոր 

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.  Պետրոսյան Կարինե Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար¤ 

8.  Հովհաննիսյան 

Օֆելյա 

Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ 

բ.գ.թ., դոցենտ 

9.  Մկրտչյան Արթուր   Ռազմական ամբիոնի պետ 

10.  Դավինյան Աշոտ ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն 

11.  Խաչատրյան Վալերի ՇՊՀ արհմիության նախագահ 

12.  Մկոյան Արտաշես Մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( ամենատարեց դոկտոր) 

13.  Սարգսյան Սամվել ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր,  
մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական  
տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 

14.  Մարտիրոսյան Լևոն Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան,  

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
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15.  Ավետիսյան Գայանե Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի աշխարհագրության 

 և սերվիսի ամբիոնի վարիչի ԺՊ, աշխ. գիտ. թեկ, դոցենտ 

16.  Մելքոնյան Լուսինե Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կենսաբանության և 

 քիմիայի ամբիոնի դոցենտ,  

կ.գ.թ.,  17.  Ղուկասյան Լուսիկ  Մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի  

մանկավարժության ամբիոնի  վարիչի ԺՊ, մանկ. գ.թ., դոցենտ 

 

 վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ 

18.  Աղանյան Գևորգ Մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի սպորտի և 

 արվեստի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., դոցենտ 

19.  Գասպարյան 

Արշավիր 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի պատմության և 

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

 20. Սահակյան Կարինե Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

 հոգեբանության և սոցիոլոգիայի  ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  հոգ.գ.թ., 

 դոցենտ 

 21. Հովհաննիսյան 

Անահիտ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի օտար լեզուների և  

գրականության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բան. գիտ. դոկտոր,  
պրոֆեսոր  

 22. Հայրապետյան Սերգո Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և  
գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. դոկտոր 

 23. Ղազարյան Մերի Մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի 

 սոցիոլոգիա մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

  24. Մինասյան Ելենա  Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական  

պատրաստության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

 25. Մուրադյան Նյուռա Մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի 

 հոգեբանություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

  26. Ադամյան Հասմիկ Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի  

մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

  27. Շարոյան Մարիաննա  Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ռուսաց լեզու  

և գրականություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

 28. Մխիթարյան Աիդա Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական  

պատրաստության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 
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                                                                                                                      ՆԱԽԱԳԻԾ 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1.«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի կրթական 

ծրագրերի ուսման վարձավճարների փոփոխության մասին 

Հաղ.՝   ռեկտոր  Ե. Սերոբյան 

 

        2. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2023-2024  

ուստարվա առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված,  

մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերի հայտերի մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

 

.             3. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

                 Գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող ներքին իրավական ակտերի 

                 փոփոխությունների, լրացումների, նախագծերի վերաբերյալ  քննարկումների 

                 կազմակերպման, անցկացման և ամփոփման կարգի հաստատման  մասին 
Հաղ.՝   ռեկտոր  Ե. Սերոբյան 

                4. Ա. Ներսիսյանի և Է. Դուրգարյանի համահեղինակությամբ ներկայացված ««Հայկական 

սփյուռքի աշխարհագրություն» ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ մեթոդական ցուցումներ 

(սեմինար և գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար)»  աշխատանքը 

տպագրության երաշխավորելու մասին 
Հաղ.` Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

 կենտրոնի տնօրեն Ա. Հ. Սարգսյան 

 

.               5. Ն. Ադամյանի հեղինակությամբ ներկայացված «Բուհերում «Դասավանդման մեթոդիկա» 

դասընթացի գործնական դասերի մեթոդական ուղեցույց» աշխատանքը բուհի գիտական 

խորհրդի կողմից տպագրության երաշխավորելու և ՀՀ ԿԳՄՍՆ երաշխավորության 

ներկայացնելու մասին 

Հաղ.` Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման  

կենտրոնի տնօրեն Ա. Հ. Սարգսյան 

 

.           6.  ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական ծրագրով «Հայոց լեզու» (դասիչ՝ Ժ.02.01) 

մասնագիտության երրորդ կուրսի հայցորդ Տաթևիկ Երվանդի Ազիզբեկյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի 

վերահաստատման, Ուսումնահետազոտական աշխատանքների նոր պլանի և դրան 

համապատասխան Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական նոր 

պլանի հաստատման, վերականգնման արդյունքում առաջացած առարկայական 

տարբերությունների հանձնման ժամկետների սահմանման մասին / Կցվում են 

պլանները/ 
Հաղ.` Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման  

կենտրոնի տնօրեն Ա. Հ. Սարգսյան 
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               7.  ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի կողմից գիտական և գիտատեխնիկական 

գործուներության պայմանագրային ֆինանսավորվող «Նանոնյութերի դեֆորմացիոն 

մոդելները՝ որպես մոմենտային առաձգականության տեսությամբ ճկուն սալեր և 

թաղանթներ»  թեմայի (ղեկավար՝ ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա. Սարգսյան) տարեկան 

հաշվետվության մասին 

Հաղ.` Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման  

կենտրոնի տնօրեն Ա. Հ. Սարգսյան 

 

 

8. ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի կողմից գիտական և գիտատեխնիկական 

գործուներության պայմանագրային ֆինանսավորվող «Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի 

միջառարկայական հիմնարար կապերի և առարկայական մեթոդների վեր հանումը 

որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց»  թեմայի (ղեկավար՝ 

ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Վ. Մանուկյան) տարեկան հաշվետվության մասին 
Հաղ.` Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման  

կենտրոնի տնօրեն Ա. Հ. Սարգսյան 

 

9.  «ՇՊՀ» հիմնադրամում ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման 

աշխատակարգի (նոր խմբագրությամբ) հաստատման մասին  

Հաղ.՝ ԳՈՒԳԽՆՏՏԿ-ի տնօրեն Թ․ Խաչատրյան 

 

10. ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 
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Գիտական խորհրդի նախագահ Ե. Սերոբյանը բացելով գիտական խորհրդի նիստը՝ 

հայտարարեց քվորումի առկայության մասին, շնորհավորեց և բարեմաղթանքներ հղեց 

գիտական խորհրդի նորընտիր ուսանող-անդամներին,  այնուհետև  ներկայացրեց 

օրակարգային հարցերի հետ կապված որոշ փոփոխություններ: Նա նշեց, որ օրակարգի 

նախագծում եղած հարցերից 5-րդը և 9-րդը՝ զեկուցողների համաձայնությամբ 

տեղափոխվում են գիտական խորհրդի հաջորդ նիստերում քննարկման՝ կապված 

խմբագրական խնդիրների հետ: Պարոն Սերոբյանը քվեարկության դրեց նիստի 

օրակարգը վերոնշյալ փոփոխությունից հետո: 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1.«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի կրթական 

ծրագրերի ուսման վարձավճարների փոփոխության մասին 

Հաղ.՝   ռեկտոր  Ե. Սերոբյան 

 

        2. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2023-2024  

ուստարվա առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված,  

մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերի հայտերի մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

 

.             3. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

                 Գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող ներքին իրավական ակտերի 

                 փոփոխությունների, լրացումների, նախագծերի վերաբերյալ  քննարկումների 

                 կազմակերպման, անցկացման և ամփոփման կարգի հաստատման  մասին 
Հաղ.՝   ռեկտոր  Ե. Սերոբյան 

                4. Ա. Ներսիսյանի և Է. Դուրգարյանի համահեղինակությամբ ներկայացված ««Հայկական 

սփյուռքի աշխարհագրություն» ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ մեթոդական ցուցումներ 

(սեմինար և գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար)»  աշխատանքը 

տպագրության երաշխավորելու մասին 
Հաղ.` Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

 կենտրոնի տնօրեն Ա. Հ. Սարգսյան 

 

.           5.  ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական ծրագրով «Հայոց լեզու» (դասիչ՝ Ժ.02.01) 

մասնագիտության երրորդ կուրսի հայցորդ Տաթևիկ Երվանդի Ազիզբեկյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի 

վերահաստատման, Ուսումնահետազոտական աշխատանքների նոր պլանի և դրան 

համապատասխան Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական նոր 

պլանի հաստատման, վերականգնման արդյունքում առաջացած առարկայական 

տարբերությունների հանձնման ժամկետների սահմանման մասին / Կցվում են 

պլանները/ 
Հաղ.` Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման  
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կենտրոնի տնօրեն Ա. Հ. Սարգսյան 

 

 

               6.  ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի կողմից գիտական և գիտատեխնիկական 

գործուներության պայմանագրային ֆինանսավորվող «Նանոնյութերի դեֆորմացիոն 

մոդելները՝ որպես մոմենտային առաձգականության տեսությամբ ճկուն սալեր և 

թաղանթներ»  թեմայի (ղեկավար՝ ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա. Սարգսյան) տարեկան 

հաշվետվության մասին 

Հաղ.` Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման  

կենտրոնի տնօրեն Ա. Հ. Սարգսյան 

7.ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի կողմից գիտական և գիտատեխնիկական 

գործուներության պայմանագրային ֆինանսավորվող «Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի 

միջառարկայական հիմնարար կապերի և առարկայական մեթոդների վեր հանումը 

որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց»  թեմայի (ղեկավար՝ 

ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Վ. Մանուկյան) տարեկան հաշվետվության մասին 

Հաղ.` Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման  

կենտրոնի տնօրեն Ա. Հ. Սարգսյան 

 

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

 

 ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ ՝  

28 անդամ. կողմ՝ 28, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Օրակարգը հաստատվեց: 

1. ԼՍԵՑԻՆ՜ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի կրթական 

ծրագրերի ուսման վարձավճարների փոփոխության մասին 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ հարցի հետ կապված, ուսման վարձավճարների   

չափերը ճշտելու նպատակով, իր իսկ հանձնարարականով, հարցումներ են 

իրականացվել համանման կրթական ծրագրեր իրականացնող հանրապետության այլ 

բուհերից: Արդյունքներն ամփոփելով համոզվել են, որ ՇՊՀ-ում ուսման վարձավճարներն 

ամենացածրն են, նրա խոսքով, նույնիսկ անհամեմատ ցածր են: Այնուհետև պարոն 

Սերոբյանը ներկայացրեց, որ իր կողմից համալսարանի ֆինանսատնտեսագիտական 

վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-

գլխավոր հաշվապահ պարոն Քալաջյանին հանձնարարվել է  ֆինանսական 

հիմնավորումներ ներկայացնել հարցի հետ անմիջականորեն կապված: Պարոն 

Սերոբյանը դրանք ներկայացրեց նաև գիտական խորհրդի անդամներին. Վերջին 10 

տարիների ընթացքում ՀՀ-ում նվազագույն ամսական աշխատավարձը փոփոխվել է հինգ 

անգամ, կոմունալ և այլ տարբեր ծախսերի սակագները աճել են: Պարոն Սերոբյանը նշեց, 

որ տարեցտարի ուսանողների թվի նվազման հետ մեկ ուսանողին բաժին ընկնող 

փաստացի ծախսը տեսականորեն փոխվել է: Բացի այդ, համալսարանում մի շարք 

մասնագիտությունների հաշվով խմբերում ուսանողների թվի խիստ կրճատումը բերել է 

բազում ֆինանսական խնդիրների: Այս ամենի  արդյունքում  էլ գիտական խորհրդի 

անդամներին ներկայացվել է որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է հաջորդ 
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ուսումնական տարվանից ուսման վարձավճարները բարձրացնել 100.000-ական ՀՀ 

դրամի չափով: Պարոն Սերոբյանի կարծիքով, առաջարկը, կարելի է ասել, նույնիսկ 

ուշացած է: Ապա խնդրեց գիտական խորհրդի անդամներին հարցի հետ կապված 

արտահայտվել: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Հ. Մելքոնյանը, հարց ուղղեց պարոն Սերոբյանին, թե արդյո՞ք 

հնարավոր է  2023-2024 ուսումնական տարում ևս վարձավճարների  վերանայում 

կատարել՝ անհրաժեշտ հիմնավորումներով պայմանավորված: 

Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ հնարավոր է: 

Ա. Սարգսյանին հետաքրքրում էր համալսարանում վարձավճարների տիրույթը, այսինքն 

ամենաբարձր և ամենացածր վարձավճարների չափը ինչքա՞ն է կազմում: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ դա կազմում է 250 000-300 000 ՀՀ դրամ: 

Ա. Սարգսյանը ևս մեկ հարց ուղղեց, նշելով, որ չնայած հետազոտողի կրթական ծրագրով 

սովորողների վարձավճարի վերանայում եղել է ի տարբերություն մյուս կրթական 

ծրագրերի, սակայն  կարելի՞ է ևս մեկ անգամ քննարկել վարձավճարի չափը: 

Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ եթե նման առաջարկ կլինի, ապա մյուսների հետ 

համեմատականով, հիմնավորված փաստերի ներկայացման դեպքում, դրան ևս կարելի է 

անդրադառնալ: 

Պարոն Հայրապետյանին հետաքրքրում էր նվազագույն աշխատավարձով 

աշխատողների քանակը համալսարանում: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ բավականին շատ են, քոլեջի աշխատակիցները, 

համալսարանի օժանդակ մասում աշխատողների մեջ ևս  կան: Պարոն Հայրապետյանին 

հետաքրքրում էր, հաշվարկվա՞ծ է, թե  այս որոշումից հետո քոլեջի աշխատակիցների 

աշխատավարձը ինչքանով է հնարավոր բարձրացնել: 

Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ այս պահին աշխատավարձի բարձրացման հարց չի 

քննարկվում, վարձավճարների բարձրացումը բերում է բուհի ֆինանսական ծախսերին 

ընդհանուր առմամբ, իրականում համալսարանում բազմաթիվ և բազմաշերտ խնդիրներ 

կան թանկացումների հետ կապված, օրինակ փոստային ծառայությունները վերջին 

տարիներին խիստ թանկացել են և պարոն Հայրապետյանի բարձացրած հարցի հետ 

կապված՝ նման հաշվարկ իրենց կողմից կոնկրետ չկա:  

Պարոն Վ. Խաչատրյանը խոսեց համալսարանի դասախոսների ցածր աշխատավարձի և 

սոցիալական անապահով վիճակի մասին և հարցրեց արդյո՞ք հնարավոր չէ դիմել 

կառավարություն՝ աշխատավարձերի բարձրացման հարցով: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ օրակարգում նման հարց չունեն և եթե 

անհրաժեշտ է նման հարցի անդրադառնալ, ապա առաջիկայում կարելի է քննարկել: 

Պարոն Ս. Սարգսյանի կողմից առաջարկ եղավ սահմանափակել ելույթները և որոշում 

կայացնել: Պարոն Սերոբյանը ընթերցեց որոշման նախագիծը և հարցը դրեց 

քվեարկության: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

«ՇՊՀ» հիմնադրամում լիցենզավորված բոլոր ՄԿԾ-ների ուսման տարեկան 

վարձավճարներն առկա ուսուցման համակարգի բակալավրիատում և 

մագիստրատուրայում ավելացնել 100.000-ական ՀՀ դրամի չափով՝ սկսած 2023-2024 

ուսումնական տարվանից: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

28 անդամ. կողմ՝ 28, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2.ԼՍԵՑԻՆ՜ 
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        «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2023-2024 

ուստարվա առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված,  

մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերի հայտերի մասին 

 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ ՄԿԾ-ների հայտերը ներկայացնելիս 

քննարկումներ են եղել ֆակուլտետներում  և ամբիոններում, բուհի ղեկավարության 

մոտեցումը բոլոր մասնագիտությունների հայտերը ներկայացնելիս եղել է միանման: 

Ապա նշեց, որ հայտարարագրման ներկայացվող մասնագիտությունների ցանկը 

նախապես ուղարկվել է  գիտական խորհրդի անդամներին էլեկտրոնային նամակով, 

մոտեցումը եղել է այսպիսին. այն մասնագիտությունները, որոնք վերջին չորս տարում 

թերկոմպլեկտավորված խմբերով են պարապել, չեն ներկայացվել հայտարարագրման, 

արդյունքում բուհի ֆակուլտետներից յուրաքանչյուրում մեկ կրթական ծրագիր չի 

ներկայացվել. Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետից կենսաբանություն 

մագիստրատուրա, քարտեզագրություն և սերվիս բակալավր, Հումանիտար 

գիտությունների ֆակուլտետից լրագրություն բակալավր, Մանկավարժությոն և 

հոգեբանության ֆակուլտետից սոցիալական մանկավարժություն բակալավր 

մասնագիտությունները: Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ վերոգրյալ ցանկը պետք է 

հաստատվի   գիտական խորհրդի կողմից: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Պարոն Հայրապետյանը ներկայացրեց, որ լրագրություն 

մասնագիտությունը հայտարարագրման չներկայացնելը, իր կարծիքով, սխալ է, նշելով, 

որ հանրապետության այդ ոլորտի աշխատակիցները հիմնականում լրագրության բաժնի 

իրենց շրջանավարտներն են: Այնուհետև շարունակեց, որ անձամբ ինքը մեծ ցավ է 

ապրում, քանի որ այդ մասնագիտությունը բուհում ներդնելու համար մեծ լումա ունի, 

նաև ցավում է մաթեմատիկա և ֆիզիկա մասնագիտությունների համար, որոնք վերջին 

տարիներին դիմորդներ չեն ունենում բուհերում և մասնագիտությունները  չեն 

հայտարարագրվում: 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ ինքը անձամբ ցավ է ապրում յուրաքանչյուր 

մասնագիտության փակման համար, սակայն մեկ ուսանողով խումբ պահելը 

համալսարանի համար անհնար է դառնում, դա առաջացնում է ֆինանսական խնդիրներ  

և հատկապես   ազդում է նաև ուսման որակի վրա: 

Պարոն Մարտիրոսյանի կարծիքով այս հարցերը շաղկապված են դպրոցական 

կրթության հետ: Շատ հետաքրքիր է, որ շատ դպրոցներ բնագիտական առարկաների 

մասնագետներով թերկոմպլեկտավորված են, սակայն այդ մասնագիտություններից 

դիմորդներ չունեն մանկավարժական բուհերը, ստեղծվում է կարծես անախրոնիզմ: 

Պարոն Սերոբյանը մասնագիտությունների հայտարարագրման ներկայացվելիք ցանկի 

հաստատման հետ կապված հարցը դրեց քվեարկության:    

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2023-2024  ուստարվա առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և 

ինտեգրացված,  մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերի հայտերը 

(հայտերը կցված են): 
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ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

28 անդամ. կողմ՝ 28, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

3.ԼՍԵՑԻՆ՜ 

             «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

                 Գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող ներքին իրավական ակտերի 

               փոփոխությունների, լրացումների, նախագծերի վերաբերյալ  քննարկումների 

               կազմակերպման, անցկացման և ամփոփման կարգի հաստատման  մասին 
Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ առաջարկ է եղել, որ բոլոր փաստաթղթերը, որոնք 

գիտական խորհրդում քննարկվում և հաստատվում են, ավելի լայն քննարկման ենթարկվեն: Այդ 

իսկ պատճառով համալսարանի կայքում այսուհետ գործելու է «Նախագծերի քննարկումներ»  

պատուհանը, որտեղ կտեղադրվեն համապատասխան փաստաթղթերը և յուրաքանչյուր 

աշխատակից կարող է իր կարծիքն արտահայտել: Սրանով ուղղորդվելով՝ գիտական խորհրդում 

քննարկվող հարցերը կլինեն ավելի հանրային, թափանցիկ: Պարոն Սերոբյանը վերոգրյալ կարգի 

հետ կապված ուներ դիտարկում. 5-րդ կետում «Նախաձեռնող մարմին» բառակապակցությունը 

փոխարինել «Ռեկտոր» բառով: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ա. Սարգսյանը նշեց, որ մինչ կարգի քննարկումը, իրազեկման 

գործընթացի հետ կապված, իր կողմից ներկայացվել են առաջարկներ և հարցրեց պարոն 

Սերոբյանին, թե ի՞նչ կարծիք ունի նա այդ առաջարկների առնչությամբ: 

Պարոն Սերոբյանը շնորհակալություն հայտնեց առաջարկների հանար և նշեց, որ այդ 

կարգով փաստաթղթերի քննարկման կիրառությունը ցույց կտա նոր մոտեցումներ և եթե 

լրացուցիչ մեկնաբանությունների կարիք առաջանա,  ապա  կարելի է   կանոնակարգն 

ավելացնել: 

Թ. Խաչատրյանին հետաքրքրում էր, եթե տվյալ փաստաթուղթը չի առաջադրվում 

քննարկումների տիրույթում,  ապա որ ճանապարհով պետք է գիտական խորհուրդ մտնի՞ 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ ուղղակի այն կներկայացվի գիտական խորհուրդ՝ 

քննարկման:  

                 Պարոն Սերոբյանը գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող ներքին 

իրավական ակտերի փոփոխությունների, լրացումների, նախագծերի վերաբերյալ  

քննարկումների կազմակերպման, անցկացման և ամփոփման կարգի հաստատման  

հարցը դրեց քվեարկության: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

                    Հաստատել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ 

«Գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող ներքին  իրավական ակտերի 

փոփոխությունների, լրացումների, նախագծերի վերաբերյալ քննարկումներ  

կազմակերպման, անցկացման և ամփոփման կարգը»: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

28 անդամ. կողմ՝ 28, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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4.ԼՍԵՑԻՆ՜ 

                  Ա. Ներսիսյանի և Է. Դուրգարյանի համահեղինակությամբ ներկայացված ««Հայկական 

սփյուռքի աշխարհագրություն» ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ մեթոդական ցուցումներ 

(սեմինար և գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար)»  աշխատանքը 

տպագրության երաշխավորելու մասին 

Ա. Սարգսյանը ներկայացրեց, որ աշխատանքն ուղարկվել է գրախոսման թվով 2 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություն: Հաստատություններից մեկից ստացվել են 

թվով 6 իրարամերժ կարծիքներ` տարբեր ամբիոններից ներկայացված, իսկ մյուս 

հաստատությունից ստացվել է դրական կարծիք: Նկատի ունենալով հեղինակների 

մեկնաբանությունները՝ օբյեկտիվ եզրակացության հանգելու նպատակով աշխատանքն 

ուղարկվել է գրախոսման ևս մեկ հաստատություն, որտեղից ստացել ենք դրական 

կարծիք: Բոլոր կարծիքները տրամադրվել են հեղինակներին, ովքեր, կարծիքներին 

համապատասխան աշխատանքում որոշ փոփոխություններ կատարելով, ներկայացրել 

են վերջինիս փոփոխված տարբերակը՝ համապատասխան մեկնաբանություններով և 

հիմնավորումներով։ 

Պարոն Սերոբյանն առաջարկեց, որ այսուհետ գիտական հոդվածների կարծիքները 

նույնպես ներկայացվեն գիտական խորհրդի անդամներին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հիմք ընդունելով  արտաքին գրախոսման դրական կարծիքները՝ Ա. Ներսիսյանի և 

Է. Դուրգարյանի համահեղինակությամբ ներկայացված ««Հայկական սփյուռքի 

աշխարհագրություն» ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ մեթոդական ցուցումներ (սեմինար և 

գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար)» վերտառությամբ աշխատանքը 

երաշխավորել տպագրության: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

28 անդամ. կողմ՝ 28, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

5.ԼՍԵՑԻՆ՜ 

                ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական ծրագրով «Հայոց լեզու» (դասիչ՝ Ժ.02.01) 

մասնագիտության երրորդ կուրսի հայցորդ Տաթևիկ Երվանդի Ազիզբեկյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի 

վերահաստատման, Ուսումնահետազոտական աշխատանքների նոր պլանի և դրան 

համապատասխան Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական նոր 

պլանի հաստատման, վերականգնման արդյունքում առաջացած առարկայական 

տարբերությունների հանձնման ժամկետների սահմանման մասին 

 

Ա. Սարգսյանը ներկայացրեց, որ Տաթևիկ Ազիզբեկյանը  տարկետում է   է ունեցել 

երեխայի ծննդյան հետ կապված, տարկետումը վերցրել է 2017թ-ին, որից  բավականին 

ժամանակ է անցել  և այժմ դիմում է ներկայացրել վերականգնվելու:  Դրա հետ կապված, 

քանի որ 2017 թվականից հետո նախարարության կողմից վերանայվել են հետազոտողի 

կրթական ծրագրերը, այս հանգամանքով պայմանավորված հայցորդի վերականգնման 

գործընթացը մի քանի տեսանկյունից է դիտարկվել: Ա. Սարգսյանը նշեց, որ հարցը 

ճշգրտվել է նաև նախարարության հետ: Քանի որ որոշակի ժամանակահատված է անցել, 

ապա պետք է դիտարկվեր թեմայի արդիականության հարցը, թե այն արդյո՞ք հիմա էլ չի 
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կորցրել արդիականությունը, ապա գիտական ղեկավարը շարունակելու՞ է ղեկավարել 

հայցորդի աշխատանքը: Հարցը քննարկվել է «Հայոց լեզվի և գրականության» ամբիոնում, 

ապա Ա. Սարգսյանի կողմից ներկայացվեց ամբիոնի նիստի արձանագրության 

քաղվածքը, ըստ որի թեման շարունակում է արդիական մնալ և գիտական ղեկավարը 

շարունակելու է ղեկավարել հայցորդի աշխատանքը: Քանի որ վերոնշյալ թեման 

հաստատվել է ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի նիստում, ապա դրա վերահաստատման 

հարցը նույնպես պետք է գիտական խորհրդի նիստով իրականացնել:  Ա. Սարգսյանը 

շարունակեց, որ վերանայվել են նաև հետազոտողի կրթական ծրագրերը, ապա 

դիտարկվել են տարբերությունները, այսինքն համեմատվել են, թե որ՞ առարկաներն են 

մասնակի կամ լիարժեք ուսումնասիրվել, ուստի նաև հավելյալ դասընթացների 

ուսումնասիրության անհրաժեշտություն է առաջացել, այսինքն հայցորդը պետք է 

դասընթացների տարբերություններ հանձնի և անհրաժեշտ է, որ ժամկետներ սահմանվեն 

այս գործընթացը կազմակերպելու և հայցորդի կողմից այն իրականացնելու համար: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Տիկին Ավետիսյանը դիտարկում կատարեց, որ 2017թ.-ի դեկտեմբերի 

18-ի թիվ 1676 կարգով բոլոր սովորողների համար հստակ ժամկետներով սահմանված են 

տարկետումից վերադառնալիս  երբ կարող են հանձնել տարբերությունները, դրանք 

պետք է հանձնեն   մինչև քննաշրջանը: Ապա տիկին Ավետիսյանը շարունակեց, որ սա 

կանոնակարգված է և հարկ չկա որ գիտական խորհուրդը այն սահմանի: 

Ա. Սարգսյանը հստակեցրեց, քանի որ նոյեմբերի 1-15-ը ընկած ժամանակահատվածում 

կազմակերպվում է հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսումնառողների տարեկան 

ատեստավորման և փոխադրման գործընթացը, ուստի խնդրում է գիտական խորհրդի 

անդամներին՝  սահմանել տարբերությունների հանձնման ժամկետները մինչ այդ: 

Պարոն Սերոբյանը նշեց, քանի որ հարցը կանոնակարգված է, հիմք ընդունելով 

վերոգրյալ 1676 կարգը՝ տարբերությունների վերջնաժամկետ սահմանել հոկտեմբերի  

30-ը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. Վերահաստատել ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական ծրագրով «Հայոց լեզու» (դասիչ՝ 

Ժ.02.01) մասնագիտության երրորդ կուրսի հայցորդ Տաթևիկ Երվանդի Ազիզբեկյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեման և գիտական ղեկավարին: 

2. Հաստատել  Ուսումնահետազոտական աշխատանքների նոր պլանը և դրան 

համապատասխան Ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական նոր 

պլանը /կցված է/:  

3. Վերականգնման արդյունքում առաջացած առարկայական տարբերությունների 

հանձնման ժամկետներ սահմանել մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 30-ը 

ներառյալ:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

  

28 անդամ. կողմ՝ 28, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

6.ԼՍԵՑԻՆ՜ 
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               ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի կողմից գիտական և գիտատեխնիկական  

գործուներության պայմանագրային ֆինանսավորվող «Նանոնյութերի դեֆորմացիոն 

մոդելները՝ որպես մոմենտային առաձգականության տեսությամբ ճկուն սալեր և 

թաղանթներ»  թեմայի (ղեկավար՝ ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա. Սարգսյան) տարեկան 

հաշվետվության մասին 

   Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ ընթացիկ հաշվետվությունները գիտական 

խորհրդի անդամներին ներկայացվել են գիտական խորհրդի նիստից հինգ օր առաջ՝ 

էլեկտրոնային նամակով, ըստ կարգի, դիտարկումներ չեն ստացվել և մինչև 

քվեարկութունը,  եթե խորհրդի անդամների կողմից կան հարցեր կամ նկատառումներ 

կարող են ներկայացնել:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

    Նշելով, որ լրիվությամբ կատարվել են 01.10.2021թ.-30.09.2022թ. ժամանակահատվածի 

համար նախատեսված գիտական հետազոտությունները, հրատարակված են բավարար 

քանակությամբ գիտական հոդվածներ, ընդունել հաշվետվությունը, այն գնահատել դրական 

և ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍՆ  Գիտության  կոմիտե:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

28 անդամ. կողմ՝ 28, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

7.ԼՍԵՑԻՆ՜ 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի կողմից գիտական և գիտատեխնիկական 

գործուներության պայմանագրային ֆինանսավորվող «Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի 

միջառարկայական հիմնարար կապերի և առարկայական մեթոդների վեր հանումը 

որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց»  թեմայի (ղեկավար՝ 

ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Վ. Մանուկյան) տարեկան հաշվետվության մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

            Նշելով, որ լրիվությամբ կատարվել են 01.10.2021թ.-30.09.2022թ. ժամանակահատվածի 

համար նախատեսված գիտական հետազոտությունները, հրատարակված են բավարար 

քանակությամբ գիտական հոդվածներ, ընդունել հաշվետվությունը, այն գնահատել 

դրական և ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍՆ  Գիտության  կոմիտե:  

           ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

28 անդամ. կողմ՝ 28, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

          ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ 

        7.1 ԼՍԵՑԻՆ՝ 

         «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

«Մանկավարժության և հոգեբանության» ֆակուլտետի վերանվանման մասին 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ համալսարանի ֆակուլտետների կառուցվածքային 

փոփոխությունների ժամանակ, երբ հարցը Հոգաբարձուների խորհրդում  նախնական 

քննարկման  էր ներկայացվում, նկատի ունենալով ֆակուլտետների ընդհանրական 

անվանումները, հոգաբարձուների խորհրդից կարծիք հնչեց, որ «Հոգեբանության և 

մանկավարժության» ֆակուլտետը վերանվանվի «Հասարակական գիտությունների» 

ֆակուլտետի: Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ առաջարկը կատարվել էր հոգաբարձուների 
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խորհրդի ուսանող-անդամի՝ Գ. Ղուկասյանի կողմից, ապա շարունակեց, որ ֆակուլտետի 

ֆակուլտետային  խորհրդի ձևավորումից հետո, իր կողմից հանձնարարվեց դեկանի ԺՊ 

Օ. Հովհաննիսյանին հարցը քննարկել ֆակուլտետի ամբիոններում և ներկայացնել 

արդյունքները: Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց հոգեբանության և մանկավարժության 

երեք ամբիոնների ամբիոնի նիստի արձանագրության քաղվածքները, ապա նշեց, որ երեք 

ամբիոններում էլ ձայների մեծամասնությամբ կողմ է քվեարկվել  ֆակուլտետի 

անվանափոխության հարցին: 

Պարոն Սերոբյանը նշեց, քանի որ ֆակուլտետից առաջարկություն է ստացվել 

անվանափոխության հետ կապված հարցի մասին, գիտական խորհրդում հարցը 

քննարկելուց և հաստատելուց հետո այն կներկայացվի ՇՊՀ Հոգաբարձուների խորհուրդ: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

ՇՊՀ-ի  հոգաբարձուների խորհրդի  քննարկմանը և հաստատմանը ներկայացնել 
«Մանկավարժության և հոգեբանության» ֆակուլտետի խորհրդի՝ 10.10.2022թ.-ի թիվ 02 

նիստի առաջարկը, այն է՝ վերանվանել «Մանկավարժության և հոգեբանության» 

ֆակուլտետը «Հասարակական գիտությունների» ֆակուլտետ: 

           ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝  

28 անդամ. կողմ՝ 28, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Գիտական խորհրդի ավարտին պարոն Սերոբյանը գիտական խորհրդի անդամներին 

հորդորեց այսուհետ հետևել shsu.am կայքի «Նախագծերի քննարկումներ» պատուհանին 

և ակտիվորեն մասնակցել ներկայացվող թաստաթղթերի քննարկմանը, հատկապես որ  

նախատեսված է 1-2 օրից ներկայացնել նախատեսված և մշակված փաստաթղթի 

նախագիծ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l.Ч}rrпш\шh }чпрhрrl}r hurfuurqruh, пЬ\rппр ь. UьгпtrзuL

2. Пlunr-dlrurribpnцru\mlr qпрЬвLгоu, gh

\шпш{шрilшh \bhtrrpntltl
ппhh urпп-шtrопhtrh'tIЧ

3. С.ЦZ ulрппЬ\rппр-ш2}чшшш\шqrl}r

цh\ш{ruрIr d'ГI

4, Црrrrшр}rtr hшilruqпрЬш\gпlрlrutr h
hurчшрш\шзlrпtрз шtr hhrп
rцчhрtr \Ьhшрпtr}r urlrophtr

L. U.lbShU3UL

-**-ý. Lhчп.\пuзuL

2. UьI_япLзuL
5 . а}rtпш\rulr purltupru\rutrnrp1 шlr, npur\}r
ruulrrrhnt|tfmlr nl- \runurr|ruprimlr \hlrшрпLh шhорhlr

6. Чршцurрurlr- nlunlrItrmq}rrnm\urtr

u. UuгqUзuL

}uпрhрrlurшr|пlр1 nlht hptr,

lrпрurршрпrрз ntbtrhp}r tr SS
hlrшппtrh rnlronhlr гd. IuU2USг3UL

7. Ч}rurm\rrrlr ршрrппrrliuр
(q[rrпш\шh }unphp4}r purprnnllmp) ч. аьSгпUзuL
8. Uurtr\urr{ruрdпlрз tutr 1r hпqЬрurlrпlрз шtr

ф ru\nlltnbrn}r rlh\ruhr, d'ГI

9. Г[шqilш\шh milp}rntr}r qЬrп

10.CTIZ pnlh2h uitrophtr
'//.

о. zпчzuLLhuзu].
u. UчгS23uL

U.'}U.{hL3UL

11.СqД ru{ruq цчFпgh r.nlrophtr ч ч. r}uгtrhLзuL

2.С\ Z tuphil}rnr_p1 tulr trur}uurqmh

13.U.q.11, ulрпфhuпр,
( rur.Ihlrruшшрhg цп\шпр)
1 4.'tlrrrrnrf. q}rrn. цп\rппр,
( mtihtrtubp}rtntuuurp1 4п\rппр)

q. fuu2usгзuL

u. UчпзuL

z. fuпгhчзuL
15.ZZ qUU гdryшЧЬg шlrцшd, Фt q.i*го.
q}rrппrрз nlhtrbp}r rlп\rппр,
ilruрЬriruшhЧ*:h, фhqhЧ*:r, Ь
urblb\ururt{m\urtr urb }ulrпlпq}rшhЬр}r
tuilp}nL[ ulрпфhuпр

ци,;
U. UuгqUзuL

1 6. trtrru q }ruriurIurphrlur rп}r\tu\шtl

ф ш\пrltпhrп}r rlh\urh,
ru2}uruphruqprrr\urtr q}rппlрз nthhhp}r

рh\lrruЬпl, цпgЬlrur

'а*
#э

,/

t4

L. UцгShгпUзuL



1 7. trЬurqfrшurilшрЬilшur}r\ur\шtr фш\пtlrпhrп}r
шlrшЪчurq}rшпl_р1 rulr шriр}rпL}r t[шр}rф dTI,

u. UчгS?3uL
mlrur.q.p., цпghlrш
Ъ. ВЪшq}шшriшрЬrlшш}r\ш\шh фru\пtlrпhш}
ш2}чшрhшqрпtрlшlr 1r uЪрфu}r mrlp}rnh[r

,l*рhф dTI, ш2}u. qt ur. рЪЧ, цпgЬlrur
q. u.lьSr,U3UL

i Я. ЯtшqРrпшtfшрЬilшш}r\ш\шtr фur\пlltпhшfr

\Ьtruruршtrпlрзrutr 1r р}rti}rшз}r rurip}rnlr[r цпghlrш,
L. UьI-япLзuL

Ч.q.го.

20.Uurtr\ш{шрdпlрlшlr 1r hпqhршhпlрзшlr

фur\п1-1tпhш[r dшL\шr|шрdпtрз шtr

ruripirnb}r .l*pirtl. d'ГI, rlrub\. q.p., цпghtrш ',Jrф_-_ L..\пr.чuuзuL

2 1 . Urutr\urr{шрdпlрз rutr 1r hпqЬршlrпr-рз url-r

фш\пtlrпhш}r uцпрtп}r Ь шр{huш}r шrlр[rпh}r

шрЬф dTI, d.q.p., цпghlrrп
22.inltlmtrt **p q|rl,nnr_p1 nr-Lhtp|r фru\пr-lшЬш}r

q. uгl'uLзцL

ulшulriпtрзшtr 1r t р*.].*qlrrппrрзшtr ruripfrnh}

.l*пlrф dt, ч.q.р., цпghtrur

БДntrlurtrt **p q}rmntp; nltrtrЪp}r фш\пr-ltпЬrп}r
ulmurrlntplurtr L t р*.].*qhшпr-рlшlr шdр}rпh[r

u. quu,пuгзuL

u.zпчаuLLhUзuL
цпgЪtrш, ч,q.р.
24, Urulr\ru{urрdпrрз rulr lr hпqЬрrulrпlрз шlr

фш\пtltпЬш}r hпqhрrulrпlрз шh lr ung}rnlnqt,m: h
rudp}rntr}r .l*рlrф dTI, hпq.q.р.,цпgЬlrtп _,.й-.2 ч. UuаuчзuL

25. iпrtltuЬt **p q}rtппlрз nlLhbp}r фur\nllurhm}r /иYошtuр 1hqnltrЪp}r 1r qрш\urhпlр1 rulr urtipirnh}r

.l*рlrф d'tl, purlr. q}rur. цп\urпр, ulрпфhчпр
u. tпqаuLLhUзuL

Й.Zпl_rfrцht **р q}rшпl-рзnltrtrhp[r фur\пllrпhш}r
hшзпg LЪqф 1r qpur\urtrntpзmtr urrlp}nlr}r

цпgЬlrш, purtr. q}rrn. rln\urnp
{и. гu,tIьSзuL

27.Urulr\шr|ruрdпlрзшtr 1r hпqhршtrпr-рзurlr

фш\пtltпЬш}r uulпршfr 1r шрr{hutп}r

rudp}rntrfr шu}rurпЬLш, F.q.р.
о. чпhгug3uL

28, Znr-rlrulrl.**t, qfrtппtрз nltrlrhp}r

фtч\пtlurЬш}r ptupqrimtr2ui\mtr qпFЬ

ilшutrшq}rtппtрзшlr 3-рц \ntpufr
L. UfuhгduгзuLпluшtrпцпlh

29.Urчh\ш{ruрdпlрзurlr 1r hпqЪршhпr-р;шlr

фtu\пlltпhrп}r ung}rntnqbm

rfшuhurqfrшпl-рзurtr 4-рц \nl-pu}r пluшlrчlЦЦ
15

fu...uguгзuL



30. ГЬшqtfш\шtr milpfrntr[r trtufu lrш\шtl
qfrh{npm\rulr чlurtпрurutппtрз шI:
3-рц \ntpufr nr_urutrnlnthfr ь. UhLuUзuL
3 1 . UruL\ur{tupdnrpз rulr 1r hпqЬршl_rпrрз шl:

фru\пlltлrhшfr hпqhршhпrрз nllr
riruulrшq}rrппtрз rulr З -рц \nr_pu}r nturutrnrlnth}r

З2, trlrmq|rmruilruphrfurtn}r\ru\rulr фш\пllrпЬrпfr
rlbrlur qnpbru\rutr p t d t ru ilru uhruq}rurnlp1 шIl
2 -рц \nrpu}r пr_uullrпrlпй}r

L. UпhгuгtзuL

ц.zuчпtrзuL
33.trhruq}rшшilшрhrfurш}r\ш\шtrфчr\пr_lrпhш}r
r,Iшрhrlшrпfr\ш ilruulrurqfrrnnlpз шl:
З-рц \ntpufr nlutulrnrlnthfr 2. u,}цUзuL
34.Zпtilrцht **p q}rurnrplntfuLhp}r фш\пllшhrп}r
ппLuшg 1hqnl l_r qpru\rulrnr_p;nllr
tituчhш qfrrnnlp1 rutr 2 -р ц \nlpu}r nr_urulrnrlnth}r

35. Г}r:rqr.Iur\ruh urrlpfrnlrfr htu}ulrru\tu1:
q}ih{прш\шli ulruшрrцuшпLрJtut З-р+

\nlpufr пr_uшhпrlпr_hfr

U. сuгпзuL

u. UfuhгфuгзuL

16


