
1 
 

                                  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 13 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 12.05.2022թ. նիստի 

 

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

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 39 (երեսունինը) անդամից՝ 34-ը 

(երեսունչորսը). 
 

 

№ ԱԶԳԱՆՈՒՆ, 

ԱՆՈՒՆ 

                     ՊԱՇՏՈՆ 

1.  Սերոբյան 
Երվանդ  

Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտոր 

2.  Ավետիսյան 

Նազելի 

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի  

պրոռեկտոր -տնօրենի ՊԿ 

3.  Մելքոնյան 

Հովիկ  

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի      տնօրեն  

4.  Սարգսյան 

Արմենուհի 

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն 

5.  Խաչատրյան 

Թերեզա 

Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն 

6.  Պետրոսյան 

Կարինե 

Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար) 

7.  Մելիքյան 

Թամարա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան 

8.  Հովհաննիսան 

Օֆելյա 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան 

9.  Մարդոյան 

Ռուզաննա  

Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

10.  Մկրտչյան 

Արթուր  

 Ռազմական ամբիոնի պետ 

11.  Դավինյան 

Աշոտ 

ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն 

12.  Դարբինյան 

Կարեն 

 ՇՊՀ ավագ դպրոցի տնօրեն 

13.  Խաչատրյան 

Վալերի 

ՇՊՀ արհմիության նախագահ 
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14.  Մկոյան 

Արտաշես 

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

15.  Սարգսյան 

Սամվել 

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

16.  Մարտիրոսյա

ն Լևոն 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ, 

աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ, 
աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

17.  Մկրտչյան 

Արթուր 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի գործարարության  

և վարչարարության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, տնտ.գ.թ., 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.  Գասպարյան 

Արշավիր 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  
պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ 

21.  Հովհաննիսյա

ն 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. Հովհաննիսյա

ն Անահիտ 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի անգլերեն 

 լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

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 
հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., դոցենտ   

26. Մաթևոսյան 

Էվելինա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և 

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

27. Հովըհաննիսյ

ան 

Յուլյանա  

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա 

մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

28. Գալստյան 

Ամալյա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա 

մասնագիտության մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

29. Մխիթարյան 

Լիլիթ 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի  

թարգմանչական գործ մասնագիտության (անգլերեն-հայերեն¤ 2-րդ կուրսի  

ուսանողուհի 

30. Հովհաննիսյա

ն Անժելա 

Մանկավարժության ֆակուլտետի  տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա  մասնագիտության 4-րդ կուրսի (հեռակա¤ ուսանողուհի 
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31. Ղազարյան  

Մերի 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

Սոցիոլոգիա մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողուհի    

 32. Թադևոսյան 

Մարգարիտ 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի հոգեբանություն 

մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողուհի    

33. Գրիգորյան 

Արուսյակ 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի քարտեզագրություն և 

կատաստրային գործ  մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողուհի    

34. Մինասյան 

Ելենա 

Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական պատրաստության  

2-րդ կուրսի  ուսանողուհի    
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

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

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի  դեկանի  ընտրություն 

Զեկուցող՝Գիտական քարտուղար Կ.Պետրոսյան 

 

2. Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի <<Հայոց լեզվի և 

գրականության>> ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր  

Գագիկ Խաչիկյանին  պրոֆեսորի գիտական  կոչում շնորհելու մասին 

Զեկուցող՝ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման 

 կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 

 

3. Մանկավարժության ֆակուլտետի <<Մանկավարժության>> ամբիոնի դասախոս, 

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Նաիրա Գրիգորյանին դոցենտի 

գիտական կոչում շնորհելու մասին 

Զեկուցող՝ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման 

 կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյան 

 

 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ Ե. Սերոբյանը բացելով գիտական խորհրդի նիստը, 

հայտարարեց քվորումի առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի 

օրակարգը: 

 

 ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ ՝  

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

Օրակարգը հաստատվեց: 

1. ԼՍԵՑԻՆ` 

 «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի    

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի  դեկանի  ընտրություն 

 

     Գիտական խորհրդի նախագահը հղում կատարելով համապատասխան 

կանոնակարգերից, ներկայացրեց, որ  Բնագիտամաթեմատիկական Ֆակուլտետի 

դեկանի թափուր պաշտոնի միակ հավակնորդն է  այդ ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ  

Լևոն Մարտիրոսյանը, այնուհետև  խոսքը փոխանցեց համալսարանի գիտական 

քարտուղար Կ. Պետրոսյանին, ում հաղորդմամբ ներկայացվեց համապատասխան 

ձևայնացված կարգավիճակը զբաղեցնելու համար դիմած թեկնածուի 
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ինքնակենսագրությունը, վերջին 5 տարիների ընթացքում նրա հրատարակած 

գիտական աշխատանքների թիվը, աշխատանքային գործունեությունը:  

  Ձայնը տրվեց բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ-ին՝   

ա/բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Լ. Մարտիրոսյանը    

ներկայացրեց բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի հնգամյա զարգացման 

ծրագիրը: Քվեարկության դրվեց բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի հնգամյա 

զարգացման ծրագիրը ներկայացնելու համար ժամանակահատվածի սահմանման 

հարցը: Առաջարկվեց  սահմանել 15րոպե ժամանակ:   

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

 

Պարոն Մարտիրոսյանը ներկայացրեց ֆակուլտետի առաքելությունն ու 

տեսլականը, խոսեց մասնագիտական կրթական ծրագրերի, դրանց կառուցվածքային 

և բովանդակային վերափոխումների մասին` ՈԱՇ-ին և աշխատաշուկայի արդի 

պահանջներին համահունչ: Ֆակուլտետի հնգամյա զարգացման հայեցակարգում 

պարոն Մարտիրոսյանի կողմից ներկայացվեցին  նաև  ուսանողների հետ տարվող 

աշխատանքները` կրթական միջավայրի արդյունավետության ապահովման 

տեսանկյունից,  ՊԴ կազմի ներուժի գնահատումը, ակադեմիական շարժունության 

նպատակով պայմանավորված նրանց վերապատրաստումների հետ տարվող 

աշխատանքները: Պարոն Մարտիրոսյանը առանձին կանգ առավ ֆակուլտետում 

առկա մասնագիտական ամբիոնների կողմից թողարկվող մասնագիտությունների  

այսօրվա աշխատաշուկայի համահունչ լինելու  հետ կապված խնդիրներին, նշեց , որ 

ֆակուլտետում աշխատանքներ են իրականացվում գյուղատնտեսական 

մասնագիտությունների ներդրման ուղղությամբ, խոսեց ֆակուլտետում առկա 

խնդիրների, դրանց լուծման ուղիների մասին:  Պարոն Մարտիրոսյանը նշեց, որ  

ֆակուլտետի զարգացման հայեցակարգի առաջնահերթություններից են 

գիտահետազոտական աշխատանքների խթանման և զարգացման գործընթացները, 

ներկայացրեց  իրեց ֆակուլտետի կողմից իրականացվող գիտահետազոտական 

աշխատանքների մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` 
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Պարոն Սերոբյանը դիտարկում կատարեց գիտահետազոտական 

աշխատանքների հետ կապված` նշելով, որ համալսարանի միայն մեկ ամբիոն է, որ 

այսօրվա դրությամբ բուհից դուրս եղած դրամաշնորհներին հայտ է  ներկայացրել, 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ-ի ամբիոնի  կողմից է ներկայացվել, ցավոք այլ 

ամբիոններ չեն մասնակցել այս գործընթացներին, նաև վաղուց ասպիրանտներ 

չունեն և այս առումով, իր կարծիքով, շատ կարևոր է, որ միայն հայցորդներով 

չբավարարվել, այլ ունենալ նաև ասպիրանտներ: 

Ա. Մկրտչյանը հարց ուղղեց պարոն Մարտիրոսյանին, թե արդյո՞ք ունեն 

վիճակագրական հետազոտություն անասնաբուժություն մասնագիտության հետ 

կապված, պահանջարկը մարզում ինչպիսի՞ն է: 

Պարոն Մարտիրոսյանը պատասխանեց, որ այո, ՛ ունեն, քանի որ այս պահին 

մարզում անասնաբուժների կարիք կա և նույնիսկ Երևանից Ագրարային 

համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետի ուսանողներն են մարզում 

վակցինացիայի աշխատանքներին մասնակցում` օգնութուն ցուցաբերելու առումով:  

Պարոն Սերոբյանը հավելեց, որ այդ ուղղությամբ  համալսարանի ղեկավարության 

կողմից են աշխատանքներ տարվում, նշեց, որ դաշտը լավ ուսումնասիրված է և 

մարզում պահանջարկը շատ մեծ է: 

Ելույթի համար ձայնը տրվեց պարոն Ս. Սարգսյանին, ով ներկայացրեց պարոն 

Մարտիրոսյանի գիտական ակտիվ գործունեության, նրա մասնագիտական և 

մարդկային որակների մասին: 

Արտահայտվեցին նաև Հ. Մելքոնյանը, Կ. Պետրոսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ա. 

Մկոյանը,  Ն. Ավետիսյանը:  

Բոլոր արտահայտվողների կողմից առաջարկվեց. նկատի ունենալով պարոն 

Մարտիրոսյանի մասնագիտական և անձնային որակները, նրա  թեկնածությունը 

դեկանի պաշտոնում թողնել փակ գաղտնի քվեարկության:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 
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   Կազմակերպե՛լ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի  ընտրության 

փակ գաղտնի քվեարկություն:  

      ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

 Նիստի նախագահը առնվազն 5 հոգուց կազմված հաշվիչ հանձնաժողով՝ փակ 

գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու և դրա արդյունքներն ամփոփելու համար:  

Պարոն Սերոբյանն առաջարկեց, որ օրակարգի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հարցերի հետ 

կապված փակ գաղտնի քվեարկություն անցկացնելու և դրա արդյունքներն 

ամփոփելու համար աշխատի մեկ միասնական  հաշվիչ հանձնաժողով և գիտական 

խորհրդի անդամներին փակ գաղտնի քվեարկության կարգը ներկայացնելուց հետո 

առաջարկեց գիտական խորհրդի անդամներից հանձնաժողովի անդամներ 

առաջարկել: 

Որոշվեց հաշվիչ հանձնաժողով ընտրել  5 անդանից  կազմված: 

Որոշումը դրվեց քվեարկության:  

      ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

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

 Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ ընտրվեցին՝ 

1. Հովիկ Մելքոնյան - նախագահ  

2. Թերեզա Խաչատրյան,  

3. Արտակ Հովհաննիսյան 

4. Ամալյա Գալստյան-ուսանող  

5. Մխիթարյան Լիլիթ 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

34 անդամ. կողմ՝ 34, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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 Փակ գաղտնի քվեարկության անցկացումից հետ հաշվիչ հանձնաժողովի 

նախագահ Հ. Մելքոնյանը  հրապարակեց քվեարկության արդյունքները. 

 

N Թեկնածուի ազգանուն, անուն Կողմ Դեմ Անվավեր 

1.  Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի  32   1         1 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

  1.Հաստատե'լ հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից ներկայացված փակ գաղտնի 

քվեարկության արդյունքները, 

2. Աշխարհագրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ  Լևոն Մովսեսի Մարտիրոսյանին 

համարել ընտրված 5 տարի ժամկետով Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

դեկանի պաշտոնում: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ հաստատելու հաշվիչ հանձնաժողովի արդյունքները. 

34 անդամ. կողմ՝ 34, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0 

2. ԼՍԵՑԻՆ` 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի <<Հայոց լեզվի և 

գրականության>> ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր  

Գագիկ Խաչիկյանին  պրոֆեսորի գիտական  կոչում շնորհելու մասին 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ`  

Թ. Մելիքյանը, Ս. Սարգսյանը, Ն. Ավետիսյանը: 

Բոլոր արտահայտվողները դրվատանքի խոսքեր ուղղեցին պարոն 

Խաչիկյանին հասցեագրված և  առաջարկեցին նրա թեկնածությունը պրոֆեսորի 

գիտական կոչման   համար  թողնել փակ գաղտնի քվեարկության:  

 

Պրոֆեսորի  գիտական կոչման հավակնորդ՝ 

№ Անուն, հայրանուն, 

ազգանուն 

Ամբիոն, ձևայնացված 

կարգավիճակ 

Գիտության բնագավառ, 

մասնագիտություն,  

թվանիշ 
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Փակ գաղտնի քվեարկության անցկացումից հետ հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ 

Հ. Մելքոնյանը  հրապարակեց քվեարկության արդյունքները. 

 

N Թեկնածուի ազգանուն, անուն Կողմ Դեմ Անվավեր 

3.  Խաչիկյան Գագիկ  32   1         1 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաշվի առնելով, որ Գագիկ Վահեի Խաչիկյանի  ներկայացրած գործը լիովին 

համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 09.07.2001թ. հ. 615 որոշմամբ 

(փոփոխությունները 17.02.2022թ. հ. 177-Ն) հաստատված ՀՀ-ում 

գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ 

շնորհելու կարգի` պրոֆեսորի գիտական կոչման համար սահմանված 

պահանջներին (6.1.ա), ՇՊՀ գիտական խորհրդի նիստում անցկացված փակ գաղտնի 

քվեարկության արդյունքների հիման վրա (քվեարկել են 34-ը. կողմ՝ 32, դեմ՝ 1, 

անվավեր՝ 1) Գագիկ Վահեի Խաչիկյանին շնորհել պրոֆեսորի գիտական կոչում՝ 

Ժ.01.01 – «Հայ դասական գրականություն» մասնագիտությամբ և միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ՝ 

հաստատելու այդ որոշումը և ամրագրելու համապատասխան դիպլոմով: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ հաստատելու հաշվիչ հանձնաժողովի արդյունքները. 

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

 
2. ԼՍԵՑԻՆ` 

Մանկավարժության ֆակուլտետի <<Մանկավարժության>> ամբիոնի դասախոս, 

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Նաիրա Գրիգորյանին դոցենտի 

գիտական կոչում շնորհելու մասին 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` Ռ. Մարդոյանը, Ն. Ավետիսյանը: 

 

Դոցենտի   գիտական կոչման հավակնորդ՝ 

1 

 

 

 

 

 

 
 

Գագիկ Վահեի Խաչիկյան 

 
 

«Հայոց լեզվի և 

գրականության»-- 

դոկտոր, դոցենտ 

Ժ.01.01 «Հայ դասական 

գրականություն»   
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Փակ գաղտնի քվեարկության անցկացումից հետ հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ 

Հ. Մելքոնյանը  հրապարակեց քվեարկության արդյունքները. 

 

N Թեկնածուի ազգանուն, անուն Կողմ Դեմ Անվավեր 

4.  Գրիգորյան Նաիրա   33   1         0 

 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաշվի առնելով, որ Նաիրա Պավլուշի Գրիգորյանի ներկայացրած գործը լիովին 

համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 09.07.2001թ. հ. 615 որոշմամբ 

(փոփոխությունները 17.02.2022թ. հ. 177-Ն) հաստատված ՀՀ-ում 

գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ 

շնորհելու կարգի` դոցենտի  գիտական կոչման համար սահմանված պահանջներին 

(5.2), ՇՊՀ գիտական խորհրդի նիստում անցկացված փակ գաղտնի քվեարկության 

արդյունքների հիման վրա (քվեարկել են 34-ը. կողմ՝ 33, դեմ՝ 1, անվավեր՝ 0) Նաիրա 

Պավլուշի Գրիգորյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում՝ ԺԳ. 00.01 – 

«Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ և միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ՝ հաստատելու այդ 

որոշումը և ամրագրելու համապատասխան դիպլոմով: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ հաստատելու հաշվիչ հանձնաժողովի արդյունքները. 
 

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

№ Անուն, հայրանուն, 

ազգանուն 

Ամբիոն, ձևայնացված 

կարգավիճակ 

Գիտության բնագավառ, 

մասնագիտություն,  

թվանիշ 

1 

 

 

 

 

 

 
 

Նաիրա Պավլուշի 

Գրիգորյան 
 

«Մանկավարժություն»-

- ասիստենտ 

ԺԳ.00.01 

«Մանկավարժության 

տեսություն և 

պատմություն »   
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