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22.10.2019 թ. № 1 նիստի 

 
ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. «Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամի անձնակազմի կառավարման և զարգացման 
վարչության կանոնադրության հաստատում (զեկ.՝ գիտական խորհրդին կից 
կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյան): 

2. Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի խորհրդում անցկացված 
Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի դոցենտի թափուր 
պաշտոնի մրցույթի արդյունքների հաստատում (զեկ.՝ գիտական քարտուղար Հ. 
Փիլավջյան): 

3. Ընթացիկ հարցեր: 

 

1. Լսելով և քննարկելով «Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի (ԵՊԼՀ) անձնակազմի 
կառավարման և զարգացման վարչության կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ 
Ց. Ակոպյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամի անձնակազմի կառավարման և զարգացման 
վարչության կանոնադրությունը: 

***** 

2. Լսելով և քննարկելով Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի խորհրդի 
սեպտեմբերի 30-ի թիվ 2 նիստի որոշմամբ Համաշխարհային գրականության և 
մշակույթի ամբիոնի դոցենտի թափուր պաշտոնում ընտրված Ռուբեն Ռաֆայելի 
Գևորգյանի ընտրության արդյունքների հաստատման վերաբերյալ Հ. Փիլավջյանի 
հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 



ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հիմք ընդունելով բաց քվեարկության արդյունքները (միաձայն)՝ հաստատել 
Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի դոցենտի թափուր 
պաշտոնում Ռուբեն Ռաֆայելի Գևորգյանի ընտրվելու վերաբերյալ Ռուսաց և օտար 
լեզուների ֆակուլտետի խորհրդի ս.թ. սեպտեմբերի 30-ի թիվ 2 նիստի ընտրության 
արդյունքները: 

***** 

3. Լսելով և քննարկելով ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային 
հանձնաժողովի կազմում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ գիտական խորհրդին 
կից կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյանի հաղորդումը՝ 
գիտական խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
  
ԵՊԼՀ-ի ռեկտորի 2018 թվականի ապրիլի 25-ի Հ. 1Մ-88/28078-18 հրամանով 
հաստատված՝ ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհրդին կից կանոնակարգերի մշակման 
հանձնաժողովի կազմում «Բաբայան Աշխեն» բառերը փոխարինել «Վարդանյան 
Լուսինե» բառերով: 

***** 

Լսելով և քննարկելով «Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարանի» պարբերականի 2(49) համարը 
տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ համալսարանի գիտքարտուղար Հ. 
Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

«Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարանի» պարբերականի 2(49) համարը երաշխավորել տպագրության: 
 

************************************************************************************* 

  



22.10.2019թ. № 2 նիստի  

ՕՐԱԿԱՐԳ 

Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի պրոֆեսորի թափուր 
պաշտոնի տեղակալման մրցույթի անցկացում. 

1. Մրցույթի մասնակցի որակավորումների և աշխատանքային փորձի ներկայացում 
(զեկ.՝ գիտքարտուղար Հ.Փիլավջյան), 
2. Հարցեր մրցույթի մասնակցին և գիտական խորհրդի անդամների ելույթներ՝ 
տվյալ մասնակցի որակավորման և աշխատանքային փորձի ներկայացումից հետո, 
3. Հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորում, 
4. Գաղտնի քվեարկության անցկացում, 
5. Քվեարկության արդյունքների հաստատում: 
 

 

ԼՍԵՑԻՆ - Համալսարանի գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը 
Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի պրոֆեսորի թափուր 
պաշտոնի տեղակալման մրցույթի վերաբերյալ: 
 Հ. Փիլավջյանը ներկայացրեց «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի Լեզվաբանության և 
հաղորդակցման տեսության ամբիոնի պրոֆեսորի թափուր պաշտոնի տեղակալման 
մրցույթին մասնակցության հայտ ներկայացրած թեկնածու Կարինե Շահջանի 
Աբրահամյանի որակավորման և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն:  
 Կարինե Շահջանի Աբրահամյանին Լեզվաբանության և հաղորդակցման 
տեսության ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնում ընտրելու մրցույթն իրականացվեց փակ 
(գաղտնի) քվեարկությամբ: 
 

 Քվեարկության համար գիտխորհրդի անդամներից ընտրվեց հաշվիչ 
հանձնաժողով՝ հետևյալ կազմով. 
    Դ. Ղազարյան  - նախագահ                                                      
    Տ. Հովհաննիսյան  - անդամ                                                           
    Շ. Սաֆարյան  - անդամ 

 Գիտական խորհրդի 56 անդամներից ներկա էին 39-ը, որոնցից քվեարկեցին`   
32 - «կողմ», 7 - «դեմ»: 
 

 

Բաց քվեարկությամբ միաձայն հաստատեցին փակ (գաղտնի) քվեարկության 
արդյունքները:   

 Փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքների հիման վրա Կարինե Շահջանի 
Աբրահամյանը հաստատվում է Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության 
ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնում: 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ - 1. Հաստատել փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքները: 

2. Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնում 
հաստատել Կարինե Շահջանի Աբրահամյանին:  
 

 

**************************************************************************************** 



04.11.2019թ. № 3 նիստի 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարանի hեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով 
«Լեզվաբանություն» մասնագիտության ուսումնական պլանի հաստատում: 

2. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարանի hեռակա ուսուցմամբ մագիստարոսի կրթական ծրագրով 
«Հասարակայնության հետ կապեր» մասնագիտության ուսումնական պլանի 
հաստատում: 

3. «Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարանի» գիտական պարբերականի 1(50) համարի տպագրության 
երաշխավորում: 

 

1. Ղեկավարվելով «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարա-
կագիտական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրության 51-րդ կետով և հիմք 
ընդունելով գիտական խորհրդի 56 անդամների շրջանում անցկացված հարցման 
արդյունքները, որին արձագանքել են 39 անդամ (կցվում է ընդամենը 39 թերթ),  
ԵՊԼՀ-ի hեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով «Լեզվաբանություն» 
մասնագիտության ուսումնական պլանի հաստատման վերաբերյալ 37 կողմ, 1 դեմ, 1 
ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հաստատել «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամի hեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով 
«Լեզվաբանություն» մասնագիտության ուսումնական պլանը:  

 

***** 
 

2. Ղեկավարվելով «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարա-
կագիտական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրության 51-րդ կետով և հիմք 
ընդունելով գիտական խորհրդի 56 անդամների շրջանում անցկացված հարցման 
արդյունքները, որին արձագանքել են 39 անդամ (կցվում է ընդամենը 39 թերթ),  
ԵՊԼՀ-ի hեռակա ուսուցմամբ մագիստարոսի կրթական ծրագրով 
«Հասարակայնության հետ կապեր» մասնագիտության ուսումնական պլանի 
հաստատման վերաբերյալ 39 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայների 
հարաբերակցությամբ՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 

Հաստատել «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամի hեռակա ուսուցմամբ մագիստարոսի կրթական ծրագրով 
«Հասարակայնության հետ կապեր» մասնագիտության ուսումնական պլանը:  
 

***** 



3. Ղեկավարվելով «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարա-
կագիտական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրության 51-րդ կետով և հիմք 
ընդունելով գիտական խորհրդի 56 անդամների շրջանում անցկացված հարցման 
արդյունքները, որին արձագանքել են 39 անդամ (կցվում է ընդամենը 39 թերթ), 
«Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարանի» գիտական պարբերականի 1(50) համարի տպագրության 
երաշխավորման վերաբերյալ 39 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայների 
հարաբերակցությամբ՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

 

«Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարանի» պարբերականի 1(50) համարը երաշխավորել տպագրության: 
 
**************************************************************************************** 

 
 

11.11.2019թ. № 4 նիստի 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարանի մագիստարոսի կրթական ծրագրով «Մասնագիտական 
մանկավարժություն»՝ 011401.26.7 Չինարեն և գրականություն  մասնագիտության 
ուսումնական պլանի հաստատում: 
  

 Ղեկավարվելով «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարա-
կագիտական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրության 51-րդ կետով և հիմք 
ընդունելով գիտական խորհրդի 56 անդամների շրջանում անցկացված հարցման 
արդյունքները, որին արձագանքել են 40 անդամ (կցվում է ընդամենը 40 թերթ),   
ԵՊԼՀ-ի մագիստարոսի կրթական ծրագրով «Մասնագիտական մանկավարժություն»՝ 
011401.26.7 Չինարեն և գրականություն  մասնագիտության ուսումնական պլանի 
հաստատման վերաբերյալ 37 կողմ, 2 դեմ, 1 ձեռնպահ ձայների 
հարաբերակցությամբ՝ ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 

Հաստատել «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամի մագիստարոսի կրթական ծրագրով «Մասնագիտական 
մանկավարժություն»՝ 011401.26.7 Չինարեն և գրականություն  մասնագիտության 
ուսումնական պլանը:  
 

**************************************************************************************** 

  



05.12.2019թ. № 5 նիստի 
 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների 
գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգման և գնահատման 
կանոնակարգում» փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ (զեկ.՝ գիտական խորհրդին 
կից կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյան): 
 

2. ԵՊԼՀ-ի Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի կանոնադրության հաստատում (զեկ.՝ 
գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյան): 
 

3. ԵՊԼՀ-ում հետբուհական կրթություն ստացող հայցորդների ուսման 
վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման չափ սահմանելու մասին (զեկ.՝ 
ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտոր Բ. Մարգարյան): 
 

4. Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչի ընտրության 
արդյունքների հաստատում (զեկ.՝ ԿՄՄ ֆակուլտետի դեկան Դ. Ղազարյան): 
 

5. Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի 
վարիչի ընտրության արդյունքների հաստատում (զեկ.՝ ՍԳՍ ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ 
Ց. Ակոպյան): 
 

6. Դոցենտի գիտական կոչման շնորհում (զեկ.՝ գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյան): 
 

7. Ընթացիկ հարցեր: 
 

 
 

1. Լսելով և քննարկելով «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 
ուսանողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգման և 
գնահատման կանոնակարգում» փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ ԵՊԼՀ-ի 
գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյանի 
հաղորդումը՝ ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

1. Հաստատել «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագի-
տական համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների 
գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգման և գնահատման 
կանոնակարգը»՝ նոր խմբագրությամբ: 
 

2. Հիմք ընդունելով բաց քվեարկության արդյունքները՝ լուծարման ժամանակ ուսանող-
ներին նշանակվող գնահատականի առավելագույն շեմը սահմանել 80 միավոր: 
 

3. Նոր խմբագրությամբ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասա-
րակագիտական համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների 
գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգման և գնահատման 
կանոնակարգը» գործողության մեջ դնել 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից: 
 

***** 
 



2. Լսելով և քննարկելով Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարանի Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի 
կանոնադրության հաստատման վերաբերյալ ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհրդին կից 
կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյանի հաղորդումը՝ ԵՊԼՀ-ի 
գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
  

Համապատասխան փոփոխություններով հաստատել Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան 
պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Կոնֆուցիուսի 
ինստիտուտի կանոնադրությունը: 
 

***** 
 

3. Լսելով և քննարկելով ԵՊԼՀ-ում աշխատող և հետբուհական կրթություն ստացող 
հայցորդների ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման չափ սահմանելու 
մասին ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտոր Բ. Մարգարյանի 
հաղորդումը՝  գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

ԵՊԼՀ-ում հետբուհական կրթություն ստացող և ԵՊԼՀ-ի աշխատակից հանդիսացող 
հայցորդների ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման չափը սահմանել 30%: 
 

*****     
 

4. ԼՍԵՑԻՆ - Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության (ԿՄՄ) ֆակուլտետի 
դեկան Դոնարա Ղազարյանի հաղորդումը Լեզվաբանության և հաղորդակցման 
տեսության ամբիոնի վարիչի ընտրության վերաբերյալ:  

Դ. Ղազարյանը նշեց, որ ԵՊԼՀ-ի ԿՄՄ ֆակուլտետի մրցութային հանձնաժողովը, 
ուսումնասիրելով Լիլիթ Ասատուրի Բադալյանի կողմից ներկայացված 
փաստաթղթերը, հաստատել է, որ թեկնածուն համապատասխանում է սահմանված 
որակավորման պահանջներին:  

ԿՄՄ ֆակուլտետի խորհրդի ընտրության արդյունքների հիման վրա 
Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ է ընտրվել Լիլիթ 
Ասատուրի Բադալյանը:  

Դ. Ղազարյանն առաջարկեց դնել փակ (գաղտնի) քվեարկության՝ Լիլիթ 
Ասատուրի Բադալյանի՝ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի 
վարիչի պաշտոնում ընտրվելու արդյունքների հաստատման հարցը: 
 

Քվեարկության համար գիտխորհրդի անդամներից ընտրվեց հաշվիչ հանձնաժողով՝ 
հետևյալ կազմով. 

 

Հ. Ղազարյան   - նախագահ                                  
Է. Ղազարյան   - անդամ                                        
Ա. Գևորգյան    - անդամ 
 

 

Գիտական խորհրդի 56 անդամներից ներկա էին 49-ը, որոնցից քվեարկեցին`   
42 - «կողմ», 6 - «դեմ», անվավեր է ճանաչվել 1 քվեաթերթիկ: 

 



Բաց քվեարկությամբ միաձայն հաստատեցին փակ (գաղտնի) քվեարկության 
արդյունքները:   

Փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքների հիման վրա Լիլիթ Ասատուրի 
Բադալյանը հաստատվում է Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի 
վարիչի պաշտոնում: 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ - 1. Հաստատել փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքները: 

2. Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչի պաշտոնում 
հաստատել Լիլիթ Ասատուրի Բադալյանին:  

***** 

5. ԼՍԵՑԻՆ - Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի (ՍԳՍ) ֆակուլտետի դեկան 
Ցոլակ Ակոպյանի հաղորդումը Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական 
պաշտպանության ամբիոնի վարիչի ընտրության վերաբերյալ:  

Ց. Ակոպյանը նշեց, որ ԵՊԼՀ-ի ՍԳՍ ֆակուլտետի մրցութային հանձնաժողովը, 
ուսումնասիրելով Էռնեստ Յուրիի Ավանեսովի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը, 
հաստատել է, որ թեկնածուն համապատասխանում է սահմանված որակավորման 
պահանջներին:  

ՍԳՍ ֆակուլտետի խորհրդի ընտրության արդյունքների հիման վրա Ֆիզիկական 
կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ է ընտրվել Էռնեստ 
Յուրիի Ավանեսովը:  

Ց. Ակոպյանն առաջարկեց դնել փակ (գաղտնի) քվեարկության՝ Էռնեստ Յուրիի 
Ավանեսովի՝ Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի 
վարիչի պաշտոնում ընտրվելու արդյունքների հաստատման հարցը: 

 

Քվեարկության համար գիտխորհրդի անդամներից ընտրվեց հաշվիչ 
հանձնաժողով՝ հետևյալ կազմով. 

 

Հ. Ղազարյան   - նախագահ                                  
Է. Ղազարյան   - անդամ                                        
Ա. Գևորգյան    - անդամ 
 

 

Գիտական խորհրդի 56 անդամներից ներկա էին 49-ը, որոնցից քվեարկեցին`   
43 - «կողմ», 5 - «դեմ», անվավեր է ճանաչվել 1 քվեաթերթիկ: 

 

Բաց քվեարկությամբ միաձայն հաստատեցին փակ (գաղտնի) քվեարկության 
արդյունքները:   

Փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքների հիման վրա Էռնեստ Յուրիի 
Ավանեսովը հաստատվում է Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական 
պաշտպանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ - 1. Հաստատել փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքները: 

2. Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի 
վարիչի պաշտոնում հաստատել Էռնեստ Յուրիի Ավանեսովին:  
 

***** 



6. ԼՍԵՑԻՆ - «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամի գիտական քարտուղար Հասմիկ Փիլավջյանին, ով 
գիտխորհրդի քննարկմանը ներկայացրեց Ասիական լեզուների գիտաուսումնական 
կենտրոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Արմեն Հայկի 
Պողոսյանի դիմումը՝ նրան դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու վերաբերյալ: 

Քվեարկության համար գիտխորհրդի անդամներից ընտրվեց հաշվիչ 
հանձնաժողով` հետևյալ կազմով. 

Հ. Ղազարյան   - նախագահ                                  
Է. Ղազարյան   - անդամ                                        
Ա. Գևորգյան    - անդամ 

Գիտական խորհրդի 56 անդամներից ներկա էին 49 - ը, որոնցից քվեարկեցին`   
44 - «կողմ», 4 - «դեմ», անվավեր է ճանաչվել 1 քվեաթերթիկ: 

Բաց քվեարկությամբ միաձայն հաստատեցին փակ (գաղտնի) քվեարկության 
արդյունքները: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ - 1. Հաստատել փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքները: 

2. Հաշվի առնելով, որ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի Ասիական լեզուների 
գիտաուսումնական կենտրոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու 
Արմեն Հայկի Պողոսյանի կատարած գիտամանկավարժական աշխատանքը 
համապատասխանում է ՀՀ Կառավարության 2001թ. հուլիսի 9-ի թիվ 615 «ՀՀ 
գիտամանկավարժական կադրերի պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ 
շնորհելու կարգ»-ի 5-րդ հոդվածի “բ” ենթակետին, բանասիրական գիտությունների 
թեկնածու Արմեն Հայկի Պողոսյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում 
«Լեզվաբանություն»  մասնագիտությամբ  և  ներկայացնել  ՀՀ  ԲՈԿ՝ հաստատելու 
ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհրդի որոշումը: 

***** 
 

7. Լսելով և քննարկելով ԵՊԼՀ-ի Լրագրության գիտաուսումնական կենտրոնի 
պատրաստած «Բնապահպանական թեմաներ լուսաբանող լրագրողների համար» 
ուղեցույցը տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ համալսարանի 
գիտքարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

ԵՊԼՀ-ի Լրագրության գիտաուսումնական կենտրոնի պատրաստած 
«Բնապահպանական թեմաներ լուսաբանող լրագրողների համար» ուղեցույցը 
երաշխավորել տպագրության: 
 

***** 
 



 Լսելով և քննարկելով բ.գ.թ., դոցենտ Ռոբերտ Խաչատրյանի, տ.գ.թ., դոցենտ 
Սամվել Հովհաննիսյանի, ֆ.-մ.գ.թ. Կարեն Սարգսյանի և ԵՊԼՀ-ի կրթության 
կառավարման և պլանավորման ամբիոնի դասախոս Անի Հովսեփյանի 
համահեղինակությամբ հրատարակվող «Կառավարչական հմտություներ» 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ 
համալսարանի գիտքարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Բ.գ.թ., դոցենտ Ռոբերտ Խաչատրյանի, տ.գ.թ., դոցենտ Սամվել Հովհաննիսյանի, ֆ.-
մ.գ.թ. Կարեն Սարգսյանի և ԵՊԼՀ-ի կրթության կառավարման և պլանավորման 
ամբիոնի դասախոս Անի Հովսեփյանի համահեղինակությամբ հրատարակվող 
«Կառավարչական հմտություներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը երաշխավորել 
տպագրության: 

***** 

 Լսելով և քննարկելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, 
ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի, ք.գ.թ., դոցենտ Վահե Սամվելի 
Դավթյանի «Геополитическое измерение энергетической и транспортно-логистической 
безопасности Армении» մենագրությունը տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ 
համալսարանի գիտքարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության 
ամբիոնի, ք.գ.թ., դոցենտ Վահե Սամվելի Դավթյանի «Геополитическое измерение 
энергетической и транспортно-логистической безопасности Армении» 
մենագրությունը երաշխավորել տպագրության: 
 
**************************************************************************************** 

  



16.12.2019 թ. № 6 նիստի 
 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. ԵՊԼՀ-ի 2019 թվականի ուսումնական գործունեության և ընդունելության արդյունքների 
վերաբերյալ հաղորդում (զեկ.` ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտոր 
Բելա Մարգարյան): 

2. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 8-ի N 657-Ն որոշմամբ հաստատված  
«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» 
հիմնադրամի կանոնադրությունում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին: 

3. ԵՊԼՀ-ի «Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և նախաձեռնությունների կենտրոն» 
գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման 
ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2019 թվականի հաշվետվություն 
(զեկ.՝ ծրագրի ղեկավար Տիգրան Թորոսյան): 

4. Էրազմուս + «Կարողությունների զարգացումը բարձրագույն կրթության ոլորտում» 
գործողության շրջանակներում «Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերի հետազոտության 
կառավարման և հանրաhասանելի գիտության կարողությունների զարգացում 
(ՄԻՆԵՐՎԱ)» ծրագրի 2019 թվականի հաշվետվություն (զեկ.՝ ծրագրի ղեկավար Աննա 
Չուլյան): 

5. «Համալսարան-ձեռնարկատիրություն համագործակցության և ուսանողների 
ձեռնարկատիրական հմտությունների ամրապնդումը ՍՄԱՐԹ սրճարանների 
միջոցով (ՍՄԱՐԹ)» ծրագրի 2019 թվականի հաշվետվություն (զեկ.՝ ծրագրի ղեկավար 
Լևոն Բաբամյան): 

6. Որակի ապահովման և բարեփոխումների կենտրոնի 2019 թվականի գործունեության 
հաշվետվություն և 2020 թվականի գործուղությունների պլանի հաստատում (զեկ.՝ ՈԱԲԿ 
ղեկավար Ռոբերտ Խաչատրյան): 

7. Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի 
կանոնադրության հաստատում (զեկ.՝ գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային 
հանձնաժողովի նախագահ Ցոլակ Ակոպյան): 

8. Ընթացիկ հարցեր: 

 

1. Լսելով և քննարկելով «Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի 2019 թվականի 
ուսումնական գործունեության և ընդունելության արդյունքների վերաբերյալ 
ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտոր Բ. Մարգարյանի 
հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

1. Ընդունել ի գիտություն ԵՊԼՀ-ի 2019 թվականի ուսումնական գործունեության և 
ընդունելության արդյունքների վերաբերյալ ուսումնագիտական աշխատանքների 
հարցերով պրոռեկտոր Բ. Մարգարյանի հաղորդումը: 



2. ԵՊԼՀ-ի 2019 թվականի ուսումնական գործունեության և ընդունելության 
արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացնել ԵՊԼՀ-ի 
հոգաբարձուների խորհրդի քննարկմանը: 

 

***** 

2. Լսելով և քննարկելով  ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 8-ի  N 657-Ն 
որոշմամբ հաստատված  «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրությունում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ԵՊԼՀ-ի գիտական 
խորհրդին կից կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյանի 
հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հավանություն տալ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 8-ի  N 657-Ն 
որոշմամբ հաստատված «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա-
գիտական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրության փոփոխություններին և 
լրացումներին և ներկայացնել ԵՊԼՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանը:  

 

 
***** 

3. Լսելով և քննարկելով  ԵՊԼՀ-ի «Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և 
նախաձեռնությունների կենտրոն» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 
2019 թվականի գործունեության վերաբերյալ ծրագրի ղեկավար Տ. Թորոսյանի 
հաշվետվությունը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հաստատել «Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և նախաձեռնությունների 
կենտրոն» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2019թ. 
ֆինանսական և բովանդակային հաշվետվությունը ու ներկայացնել  ԵՊԼՀ-ի 
հոգաբարձուների խորհուրդ և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության գիտության կոմիտե: 
 

 

***** 

4. Լսելով և քննարկելով  Էրազմուս + «Կարողությունների զարգացումը բարձրագույն 
կրթության ոլորտում» գործողության շրջանակներում «Մոլդովայի և Հայաստանի 
բուհերի հետազոտության կառավարման և հանրաhասանելի գիտության 
կարողությունների զարգացում (ՄԻՆԵՐՎԱ)» ծրագրի 2019 թվականի գործունեության 
վերաբերյալ ծրագրի ղեկավար Ա. Չուլյանի հաշվետվությունը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 Հավանություն տալ Էրազմուս + «Կարողությունների զարգացումը բարձրագույն 
կրթության ոլորտում» գործողության շրջանակներում «Մոլդովայի և Հայաստանի 
բուհերի հետազոտության կառավարման և հանրաhասանելի գիտության 
կարողությունների զարգացում (ՄԻՆԵՐՎԱ)» ծրագրի 2019 թվականի գործունեության 
վերաբերյալ հաշվետվությանը և ներկայացնել ԵՊԼՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի 
քննարկմանը:  



***** 

5. Լսելով և քննարկելով «Համալսարան - ձեռնարկատիրություն համագործակցության 
և ուսանողների ձեռնարկատիրական հմտությունների ամրապնդումը ՍՄԱՐԹ 
սրճարանների միջոցով (ՍՄԱՐԹ)» ծրագրի 2019 թվականի գործունեության 
վերաբերյալ ծրագրի ղեկավար Լ. Բաբամյանի հաշվետվությունը՝ գիտական 
խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հավանություն տալ «Համալսարան-ձեռնարկատիրություն համագործակցության և 
ուսանողների ձեռնարկատիրական հմտությունների ամրապնդումը ՍՄԱՐԹ 
սրճարանների միջոցով (ՍՄԱՐԹ)» ծրագրի 2019 թվականի գործունեության 
վերաբերյալ ծրագրի ղեկավար Լ. Բաբամյանի հաշվետվությանը և ներկայացնել 
ԵՊԼՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի քննարկմանը: 
 

***** 
6. Լսելով և քննարկելով Որակի ապահովման և բարեփոխումների կենտրոնի (ՈԱԲԿ) 
2019 թվականի գործունեության հաշվետվության և 2020 թվականի գործողությունների 
պլանի հաստատման վերաբերյալ ՈԱԲԿ-ի ղեկավար Ռ. Խաչատրյանի հաղորդումը՝ 
գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

1. Որակի ապահովման և բարեփոխումների կենտրոնի 2019 թվականի գործունեության 
հաշվետվությունը գնահատել բավարար: 
 

2. Հաստատել ՈԱԲԿ-ի 2020 թվականի գործուղությունների պլանը: 
 

***** 

7. Լսելով և քննարկելով «Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասա-
րակագիտական համալսարան» հիմնադրամի Ֆիզիկական կուլտուրայի և 
քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի կանոնադրության հաստատման 
վերաբերյալ գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ 
Ց. Ակոպյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամի Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական 
պաշտպանության ամբիոնի կանոնադրությունը: 
 

***** 

8. Լսելով և քննարկելով Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի 
կողմից հրատարակվող «Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները» 
միջազգային ամենամյա գրական հանդեսի հերթական ԺԱ պրակը տպագրության 
երաշխավորելու վերաբերյալ համալսարանի գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանի 
հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 



 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.   

Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի կողմից հրատարակվող 
«Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները» միջազգային ամենամյա 
գրական հանդեսի հերթական ԺԱ պրակը երաշխավորել տպագրության: 
 

***** 

Լսելով և քննարկելով Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված 
«Աշխարհի լեզվական պատկերը» 10-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերը 
տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ համալսարանի գիտական քարտուղար Հ. 
Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 

Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված «Աշխարհի լեզվական 
պատկերը» 10-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերը երաշխավորել տպագրության: 

**************************************************************************************** 

21.01.2020 թ. № 7 նիստի 
ՕՐԱԿԱՐԳ 

1) «ՀՀ բարձրագույն կրթական հաստատություններում ուսանողակենտրոն 
քաղաքականության, մոդուլային ուսուցման հիմնախնդիրների,  դասավանդման 
նոր մեթոդների ներդրման և ուասնողակենտրոն ուսուցման  ընդլայնման 
հնարավորությունները» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2019 
թվականի հաշվետվություն (զեկ.՝ ծրագրի ղեկավար Կարինե Հարությունյան):  

2) «Լեզվաբանական (լեզվական) միջմշակութային կրթության նորարարական 
լաբորատորիայի պահպանում ու զարգացում» գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրի 2019 թվականի հաշվետվություն (զեկ.՝ ծրագրի ղեկավար Գայանե 
Գասպարյան): 

3) Ընթացիկ հարցեր: 
 

1. Լսելով և քննարկելով «ՀՀ բարձրագույն կրթական հաստատություններում 
ուսանողակենտրոն և մոդուլային ուսուցման հիմնախնդիրները և դրանց ընդլայնման 
հնարավորությունները» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 
ֆինանսական և բովանդակային հաշվետվության վերաբերյալ ծրագրի ղեկավար Կ. 
Հարությունյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 



Հաստատել «ՀՀ բարձրագույն կրթական հաստատություններում ուսանողակենտրոն և 
մոդուլային ուսուցման հիմնախնդիրները և դրանց ընդլայնման հնարավորությունները» 
գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման 
ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2019թ. ֆինանսական և 
բովանդակային հաշվետվությունը և ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 
գիտության կոմիտե: 
 

***** 
 

2. Լսելով և քննարկելով «Լեզվաբանական/լեզվական միջմշակութային կրթության 
նորարարական լաբորատորիայի ստեղծում» գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրի ֆինանսական և բովանդակային հաշվետվության վերաբերյալ 
ծրագրի ղեկավար Գ. Գասպարյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հաստատել «Լեզվաբանական/լեզվական միջմշակութային կրթության նորարարական 
լաբորատորիայի ստեղծում» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 
2019թ. ֆինանսական և բովանդակային հաշվետվությունը և ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ 
նախարարության գիտության կոմիտե: 
 

***** 
       

3. Լսելով և քննարկելով ՀՀ բարձրագույն կրթական հաստատություններում 
ուսանողակենտրոն և մոդուլային ուսուցման հիմնախնդիրները և դրանց ընդլայնման 
հնարավորությունները» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի շրջանակներում 
հրատարակվող Կարինե Հարությունյանի, Քրիստինա Ծատուրյանի, Նունե Դավթյանի և 
Սիրանուշ Ղազարյանի հեղինակած Մոդուլային հենքով մասնագիտության կրթական 
ծրագրերի մշակման ուսումնամեթոդական ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու 
վերաբերյալ ԵՊԼՀ-ի գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական 
խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 
«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» 
հիմնադրամի (ԵՊԼՀ) ռեկտոր, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Կարինե 
Հարությունյանի, ԵՊԼՀ-ի Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության 
վարչության պետ Քրիստինա Ծատուրյանի, ԵՊԼՀ-ի Կրթության կառավարման և 
պլանավորման ամբիոնի դասախոս Նունե Դավթյանի և ԵՊԼՀ-ի Մանկավարժության և 
լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս Սիրանուշ Ղազարյանի 
հեղինակած Մոդուլային հենքով մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկը երաշխավորել տպագրության: 

 

  *************************************************************************************** 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. ԵՊԼՀ-ի 2019թ.-ի գործունեության հաշվետվություն` ներառյալ ԵՊԼՀ-ի 
եկամուտների և ծախսերի 2019 թվականի հաշվետվությունը (զեկ.՝ ռեկտոր Կ. 
Հարությունյան): 
 

2. ԵՊԼՀ-ի 2020թ.-ի գործունեության ծրագրի հաստատում (զեկ.՝ ռեկտոր Կ. 
Հարությունյան): 
 

3. ԵՊԼՀ-ի 2020 թվականի նախահաշվի (բյուջեի) վերաբերյալ (զեկ.՝ ֆինանսական 
վարչության պետ՝ Հ. Ղազարյան): 
 

4. Այլ հարցեր: 

 

1. Լսելով և քննարկելով «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի 2019թ. գործունեության 
վերաբերյալ ԵՊԼՀ-ի ռեկտոր Կ. Հարությունյանի հաշվետվությունը՝ ներառյալ ԵՊԼՀ-ի 
եկամուտների և ծախսերի 2019 թվականի հաշվետվությունը` գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հավանություն տալ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա-
գիտական համալսարան» հիմնադրամի 2019թ. գործունեության վերաբերյալ ԵՊԼՀ-ի 
ռեկտորի  հաշվետվությանը՝ ներառյալ ԵՊԼՀ-ի եկամուտների և ծախսերի 2019 
թվականի հաշվետվությանը և ներկայացնել ԵՊԼՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի 
հաստատմանը: 

***** 

2. Լսելով և քննարկելով ԵՊԼՀ-ի ռեկտոր Կ. Հարությունյանի գիտական խորհրդին 
ներկայացրած «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամի 2020թ. գործունեության ծրագիրը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հավանություն տալ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի 2020թ. գործունեության 
ծրագրին և ներկայացնել ԵՊԼՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանը: 

***** 

3. Լսելով «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամի 2019թ. ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ 
ԵՊԼՀ-ի ֆինանսական վարչության պետ Հ. Ղազարյանի զեկույցը՝ գիտական 
խորհուրդը 



ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հավանություն տալ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի 2019թ. ֆինանսական 
հաշվետվությանը և ներկայացնել ԵՊԼՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանը: 

***** 

4. Լսելով «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամում «Միջգիտակարգային հետազոտությունների կենտրոն» 
ստեղծելու նպատակով ԵՊԼՀ-ի կառուցվածքում փոփոխություն կատարելու 
վերաբերյալ ԵՊԼՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության 
վարչության պետ Ք. Ծատուրյանի հիմնավորումը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

1. Հավանություն տալ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարա-
կագիտական համալսարան» հիմնադրամում (ԵՊԼՀ) «Միջգիտակարգային 
հետազոտությունների կենտրոն» ստեղծելու նպատակով ԵՊԼՀ-ի կառուցվածքում 
փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Ք. Ծատուրյանի հիմնավորմանը: 

2. Առաջարկել ԵՊԼՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդին` փոփոխություն կատարել ԵՊԼՀ-ի 
կառուցվածքում՝ ավելացնելով «Միջգիտակարգային հետազոտությունների 
կենտրոն» ստորաբաժանումը: 

***** 

Լսելով և քննարկելով «Լեզվաբանական (լեզվական) միջմշակութային կրթության 
նորարարական լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում» գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի 
պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021թ. ֆինանսական և բովանդակային հայտի 
վերաբերյալ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամի (ԵՊԼՀ) գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանի 
հաղորդումը՝ ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Լեզվաբանական (լեզվական) միջմշակութային կրթության 
նորարարական լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում» գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի 
պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021 թվականի ֆինանսական և բովանդակային 
հայտը և ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության գիտության կոմիտե: 

***** 

Լսելով և քննարկելով «Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և 
նախաձեռությունների կենտրոն» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 
2021թ. ֆինանսական և բովանդակային հայտի վերաբերյալ «Երևանի Վ. Բրյուսովի 



անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի (ԵՊԼՀ) 
գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և նախաձեռությունների 
կենտրոն» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021 
թվականի ֆինանսական և բովանդակային հայտը և ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ 
նախարարության գիտության կոմիտե: 

***** 
 

Լսելով և քննարկելով «ՀՀ բարձրագույն կրթության որակի, ուսանողների 
ընդգրկվածության և սոցիալական ուղղվածության հիմնախնդիրների 
ուսումնասիրություն» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021թ. 
ֆինանսական և բովանդակային հայտի վերաբերյալ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան 
պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի (ԵՊԼՀ) գիտական 
քարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «ՀՀ բարձրագույն կրթության որակի, ուսանողների ընդգրկվածության 
և սոցիալական ուղղվածության հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն» գիտական 
և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի 
պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021 թվականի ֆինանսական և բովանդակային 
հայտը և ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության գիտության կոմիտե: 

***** 

Լսելով և քննարկելով «Փորձարարական լաբորատորիա» գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի 
պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021թ. ֆինանսական և բովանդակային հայտի 
վերաբերյալ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարան» հիմնադրամի (ԵՊԼՀ) գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանի 
հաղորդումը՝ ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Փորձարարական լաբորատորիա» գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրի 2021 թվականի ֆինանսական և բովանդակային հայտը և 
ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության գիտության կոմիտե: 

***** 

 

 



Լսելով և քննարկելով «Բազմամշակութային կրթական հարթակի 
առանձնահատկությունները մոնոէթնիկ միջավայրի պայմաններում (Հայաստանի 
բուհերի օրինակով)» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021թ. 
ֆինանսական և բովանդակային հայտի վերաբերյալ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան 
պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի (ԵՊԼՀ) 
գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Բազմամշակութային կրթական հարթակի առանձնա-
հատկությունները մոնոէթնիկ միջավայրի պայմաններում (Հայաստանի բուհերի 
օրինակով)» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021 
թվականի ֆինանսական և բովանդակային հայտը և ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ 
նախարարության գիտության կոմիտե: 

***** 
 

Լսելով և քննարկելով «Հայերենի էլեկտրոնային գանձաբառարանի (թեզաուրուս) 
մոդելավորում լեզվի կաղապարման միջոցով» գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրի 2021թ. ֆինանսական և բովանդակային հայտի վերաբերյալ 
«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» 
հիմնադրամի (ԵՊԼՀ) գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ ԵՊԼՀ-ի 
գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Հայերենի էլեկտրոնային գանձաբառարանի (թեզաուրուս) 
մոդելավորում լեզվի կաղապարման միջոցով» գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և 
զարգացման ծրագրի 2021 թվականի ֆինանսական և բովանդակային հայտը և 
ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության գիտության կոմիտե: 

***** 

Լսելով և քննարկելով ««Հայ մշակույթ»  հետազոտությունների և թվայնացման 
կենտրոն» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021թ. 
ֆինանսական և բովանդակային հայտի վերաբերյալ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան 
պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի (ԵՊԼՀ) 
գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 

Հաստատել ««Հայ մշակույթ» հետազոտությունների և թվայնացման կենտրոն» 
գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման 
ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021 թվականի 



ֆինանսական և բովանդակային հայտը և ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 
գիտության կոմիտե: 
 

***** 

Լսելով և քննարկելով «Հայագիտական հետազոտությունների միջազգայնացման 
կենտրոնի ստեղծում և զարգացում» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 
բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 
2021թ. ֆինանսական և բովանդակային հայտի վերաբերյալ «Երևանի Վ. Բրյուսովի 
անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի (ԵՊԼՀ) 
գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Հայագիտական հետազոտությունների միջազգայնացման կենտրոնի 
ստեղծում և զարգացում» գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրի 2021 
թվականի ֆինանսական և բովանդակային հայտը և ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ 
նախարարության գիտության կոմիտե: 

**************************************************************************************** 

04.02.2020թ. № 9 (ընդլայնված) նիստի  
 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1.  ԵՊԼՀ-ի 85-ամյակին նվիրված միջոցառումների ցանկի հաստատում: 

2. ԵՊԼՀ-ի աշխատակիցներին 85-ամյակի կապակցությամբ պատվոգրերի և 
հուշամեդալների հանձնում: 

 

3. Ելույթներ:  
 

Նիստը սկսվեց Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական համալսարանի 85-ամյակին նվիրված ԵՊԼՀ-ի ռեկտոր Կ. 
Հարությունյանի շնորհավորական ուղերձով: 

ԵՊԼՀ-ի 85-ամյակի կապակցությամբ բուհին իրենց հոգու խոսքը հղեցին նաև 
նիստի մասնակցող մի շարք անդամներ: 

 

1. Լսելով և քննարկելով ԵՊԼՀ-ի 85-ամյակին նվիրված միջոցառումների ցանկը 
հաստատելու վերաբերյալ ԵՊԼՀ-ի ռեկտոր Կ. Հարությունյանի հաղորդումը՝ գիտական 
խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հաստատել Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարանի 85-ամյակին նվիրված  միջոցառումների  հետևյալ ցանկը. 



Հ/Հ ԵՊԼՀ-ի 85-ամյակին 
նվիրված միջոցառում 

Ժամկետ պատասխանատու 

1. «Բրյուսովի տան պատմությունից» 
ցուցահանդեսի բացում Մոսկվայում 
(նվիրված՝ Մոսկվայի Բրյուսովի 
տան /Արծաթե դարի թանգարան/ 
հիմնադրման  110 և ԵՊԼՀ-ի 85 
ամյակներին) որտեղ կներկայացվեն 
ԵՊԼՀ-ի Բրյուսովյան գիտական 
կենտրոնի արխիվային ֆոնդի 
նյութերը:  

 

փետրվարի 20 Չուլյան Աննա 
(Գրադարանի տնօրեն) 

2. «Կենդանի խոսք» «Живое слово» 
գրական-երաժշտական երեկո ` 
նվիրված ԵՊԼՀ-ի 85-ամյակին 
 

փետրվարի 20 Վարդանյան Անահիտ 
(Ռուսաց և սլավոնական 

լեզուների ամբիոնի վարիչ) 

3. Ուսանողական միջոցառումների 
շարք՝ 

մարտ-ապրիլ - 
մայիս 

 

Աբրահամյան Մարինա 
(Ռեկտորի խորհրդական) 

 սպորտային առաջնություններ 
(սեղանի թենիս, վոլեյբոլ և այլն) 

մարտ-ապրիլ Ավանեսով Էռնեստ 
(Ֆիզկուլտուրայի և ՔՊ 

ամբիոնի վարիչ) 
 

 Ուսանողական թատերական խմբի 
ներկայացում 

ապրիլ Խաչատրյան Նատալյա
(Համաշխարհային 

գրականության և մշակույթի 
ամբիոնի վարիչ) 

 

Բուհում դասավանդվող լեզուներով  
 էսսեի մրցույթ, 
 թարգմանչական մրցույթ,  
 բանավոր խոսքի մրցույթ  

ապրիլ - մայիս
 

լեզվական ամբիոնների 
վարիչներ 

(Համակարգող՝ 
Ք.Սողիկյան, 

 (Անգլերենի հաղորդակցման և 
թարգմանության ամբ. վարիչ) 

Գ.Եղիազարյան 
(Անգլերենի ամբիոնի վարիչ) 

 

Ուսանողական միջոցառումների 
մրցանակակիրների և ԵՊԼՀ-ի 
լավագույն ուսանողի 
մրցանակաբաշխություն: 
 

մայիսի 15 
 

Աբրահամյան Մարինա 

4. «Մասնագիտության օր» - արտագնա
միջոցառում  
 

ապրիլ, 
հոկտեմբեր 

Բաբամյան Լևոն  
(Կարիերայի կենտրոնի 

ղեկավար) 

5. Աշխատանքային տոնավաճառ 
(Զբաղվածության կոմիտեի հետ 
համատեղ), որտեղ ներկայացված 
կլինեն  տարբեր ոլորտների 
գործատուներ: Տվյալ միջոցառման 
շրջանակում կկազմակերպվեն նաև 
գործատուների հետ կլոր-սեղան 
քննարկումներ: 
 

մայիս Բաբամյան Լևոն 



6. ԵՊԼՀ-ի շրջանավարտների 
հոբելյանական երեկո: 

 

հունիս Բաբամյան Լևոն 

7. ԵՊԼՀ-ի 85-ամյակին նվիրված 
հանդիսավոր նիստ (միջոցառում) 
 

սեպտեմբերի 
29 

Անտոնյան Նարեկ 
(Աշխատակազմի 

կառավարման և տնտեսական 
հարցերով պրոռեկտոր) 

 

8. Միջազգային գիտաժողով` «Լեզու, 
մշակույթ, կրթություն», հետևյալ 
գիտակարգերով՝  
 

սեպտեմբերի 
29-

հոկտեմբերի 2

Մարգարյան Բելա 
(Ուսումնագիտական 

աշխատանքների հարցերով 
պրոռեկտոր) 

 լեզվաբանություն 
 օտար լեզուներ  
 հայագիտություն 

սեպտեմբերի 
30-

հոկտեմբերի 1 

Եղիազարյան Գայանե
Բադալյան Լիլիթ 
(Լեզվաբանության և 

հաղորդակցման տեսության 
ամբիոնի վարիչ) 

Ղազարյան Էլիզա 
(Գերմաներենի ամբ. վարիչ) 
Գևորգյան Գայանե 

(Հայագիտության ամբիոնի 
վարիչ) 

 

 թարգմանաբանություն 
 

հոկտեմբերի 1 Սողիկյան Քրիստինե 

 մանկավարժություն: 
 

հոկտեմբերի 2 Միլիտոսյան Լուիզա 
(Մանկավարժության և 

լեզուների դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ) 
 

9. Ուսանողական գիտաժողով ՝ 
Հայաստանի ուսանողական 
ազգային ասոցիացիայի հետ 
համատեղ 
 

հոկտեմբերի 5 Աբրահամյան Մարինա 
 

10. Ամենամյա միջազգային 
գիտաժողով` «Գրականության և 
մշակույթի արդի հիմնախնդիրներ»: 
 

 

հոկտեմբերի 
13-14 

Խաչատրյան Նատալյա

11. Միջազգային գիտաժողով` 
«Բրյուսովյան ընթերցումներ»: 
 

հոկտեմբերի 
15-17 

Չուլյան Աննա 

12. Միջազգային (IV) գիտաժողով` 
«Ռուսաց լեզուն 3D ձևաչափում՝ 
լեզվաբանություն, կրթություն, 
մշակույթ»:    

նոյեմբեր Տատկալո Նինա 
(ՌՕԼ ֆակուլտետի դեկան) 

 

***** 

2. ԵՊԼՀ-ի գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանը ներկայացրեց Երևանի Վ. Բրյուսովի 
անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի զարգացման և 
սերունդների կրթության գործում ունեցած մեծ ավանդի համար համալսարանի 85-ամյա 
հոբելյանի կապակությամբ ԵՊԼՀ-ի ներքոնշյալ աշխատակիցներին շքանշաններով 
պարգևատրելու վերաբերյալ ԵՊԼՀ-ի ռեկտորի 2020 թվականի փետրվարի 4-ի Հ. 1Մ-06 
հրամանը.   



հ/հ Անուն, ազգանուն Ստորաբաժանում, պաշտոն 

1. Բելա Մարգարյան  Ուսումնագիտական աշխ. հարցերով պրոռեկտոր 

2. Հարություն Ճանճապանյան ԹՄՀ  ֆակուլտետի դեկան 

3. Նինա Տատկալո  ՌՕԼ ֆակուլտետի դեկան 

4. Դոնարա  Ղազարյան  ԿՄՄ ֆակուլտետի  դեկան 

5. Ցոլակ Ակոպյան  ՍԳՍ ֆակուլտետի դեկան 

6. Լուիզա Միլիտոսյան  Մանկավարժ. և լեզ. դաս.մեթոդ. ամբիոնի վարիչ 

7. Նատալյա Խաչատրյան  Համաշխարհային գրակ. և մշակ. ամբիոնի վարիչ 

8. Ալիսա Չիտչյան  Մանկավարժ. և լեզուների դասավանդման ամբիոն 

9. Կարինե Աբրահամյան  Լեզվաբանության և հաղորդ. տեսության ամբիոն 

10. Արամ Բարլեզիզյան  Ռոմանական լեզուների ամբիոն 

11. Ռուբեն Գևորգյան  Համաշխարհային գրակ. և մշակույթի ամբիոն 

12. Սեդա Բաղդասարյան  Անգլերենի ամբիոն 

13. Հասմիկ Քաջբերունի Անգլերենի ամբիոն 

14. Նարինե Հեքեքյան Հայագիտության ամբիոն 

15. Ազնիվ Էյրամջյանց Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոն 

16. Էդգար Տեր-Վարդանով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների 
ժողովրդավարության և քաղաքագիտության 
ամբիոն 

 

ԵՊԼՀ-ի գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանը ներկայացրեց Երևանի Վ. 
Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի զարգացման 
և սերունդների կրթության գործում ունեցած մեծ ավանդի համար համալսարանի 85-
ամյա հոբելյանի կապակությամբ ԵՊԼՀ-ի ներքոնշյալ աշխատակիցներին 
պատվոգրերով՝ պարգևատրելու վերաբերյալ ԵՊԼՀ-ի ռեկտորի 2020 թվականի 
փետրվարի 4-ի Հ. 1Մ-05 հրամանը.  

  ԵՊԼՀ-ի ներքոնշյալ աշխատակիցներին համալսարանի 85-ամյա հոբելյանի 
կապակցությամբ հանձնվեցին պատվոգրեր: 

 

հ/հ Անուն, ազգանուն Ստորաբաժանում, պաշտոն 
 

1. Գայանե Գևորգյան  Հայագիտության ամբիոնի վարիչ 

2. Դավիթ Գյուրջինյան  Հայագիտության ամբիոն 

3. Գոհար Վարդանյան  Հայագիտության ամբիոն 

4. Շամիրամ Մուրադյան  Հայագիտության ամբիոն 



5. Գայանե Վերդյան  Հայագիտության ամբիոն 

6. Ֆրունզե Հովհաննիսյան  Ռոմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ 

7. Նաիրա Մանուկյան  Ռոմանական լեզուների ամբիոն 

8. Մելանյա Ղազարյան  Ռոմանական լեզուների ամբիոն 

9. Վիկտորիա Սարոյան  Ռոմանական լեզուների ամբիոն 

10. Էլմիրա Հովհաննիսյան  Ռոմանական լեզուների ամբիոն 

11. Քրիստինե Սողիկյան  Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմ.  ամբ. վարիչ 

12. Դիանա Համբարձումյան  Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմ. ամբիոն 

13. Գայանե Գասպարյան  Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմ. ամբիոն 

14. Անահիտ Հովսեփյան  Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմ. ամբիոն 

15. Ռուզաննա Սանդուխչյան Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմ. ամբիոն 

16. Կարինե Դեր-Կարապետյան Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմ. ամբիոն 

17. Ռուբինա Բադեյան Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմ. ամբիոն 

18. Ինեսա Հակոբովա  Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմ. ամբիոն 

19. Լիլիթ Տերմենջյան  Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմ. ամբիոն 

20. Էլիզա Ղազարյան  Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ 

21. Կարինե Հովհաննիսյան  Գերմաներենի ամբիոն 

22. Արուսյակ  Գրիգորյան Գերմաներենի ամբիոն 

23. Էլլա Ավագյան Գերմաներենի ամբիոն 

24. Լիանա Սաֆարյան  Գերմաներենի ամբիոն 

25. Կարինե Գուլանյան  Համաշխարհային գրականության և մշակ. ամբիոն 

26. Իրինա Պողոսյան  Համաշխարհային գրականության և մշակ. ամբիոն 

27. Անի Ջանիկյան  Համաշխարհային գրականության և մշակ. ամբիոն 

28. Սոնյա Ապրեսովա  Համաշխարհային գրականության և մշակ. ամբիոն 

29. Անահիտ Վարդանյան  Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ 

30. Սվետլանա Սամուելյան  Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոն 

31. Մարիա Եղիազարյան  Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոն 

32. Ռինա Միրզոյան  Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոն 

33. Մուշեղ Հովակիմյան  Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոն 

34. Մարինե Սեդիկյան  Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոն 

35. Գայանե Եղիազարյան  Անգլերենի ամբիոնի վարիչ 



36. Նելլի Ղասաբյան  Անգլերենի ամբիոն 

37. Ասյա Դավթյան  Անգլերենի ամբիոն 

38. Տատյանա Աբելյան  Անգլերենի ամբիոն 

39. Լարիսա Փանյան  Անգլերենի ամբիոն 

40. Լինարա Ալեքսանդրյան  Անգլերենի ամբիոն 

41. Իռենա Մադոյան  Անգլերենի ամբիոն 

42. Լիլիթ Բադալյան  Լեզվաբ. և հաղորդակց. տեսության ամբիոնի վարիչ 

43. Հրաչիկ Հակոբջանյան  Լեզվաբանության և հաղորդակց. տեսության ամբիոն 

44. Ռոբերտ Հարությունյան  Լեզվաբանության և հաղորդակց. տեսության ամբիոն 

45. Սեդա Գյուրջայանց  Լեզվաբանության և հաղորդակց. տեսության ամբիոն 

46. Լարիսա Բագասյան  Լեզվաբանության և հաղորդակց. տեսության ամբիոն 

47. Մարինա Միսկարյան  Մանկավարժության և լեզ. դաս. մեթոդիկայի ամբիոն 

48. Աննա Մինասյան  Մանկավարժության և լեզ. դաս. մեթոդիկայի ամբիոն 

49. Սուսաննա Ասատրյան  Մանկավարժության և լեզ. դաս. մեթոդիկայի ամբիոն 

50. Հասմիկ Հարությունյան  Մանկավարժության և լեզ. դաս. մեթոդիկայի ամբիոն 

51. Ռոբերտ Խաչատրյան  Կրթության կառ. և պլանավորման ամբիոնի վարիչ 

52. Էռնեստ Ավանեսով  Ֆիզիկ. կուլտուրայի և քաղ. պաշտպ. ամբիոնի վարիչ 

53. Սամվել Խաչատրյան  Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղ. պաշտպ. ամբիոն 

54. Զաքար Ավետիկյան  Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղ. պաշտպ. ամբիոն 

55. Էդուարդ Կովկասյան  Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղ. պաշտպ. ամբիոն 

56. Աննա Դարբինյան  Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղ. պաշտպ. ամբիոն 

57. Հակոբ Մադոյան  Փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ 

58. Գագիկ Հովհաննիսյան  Փիլիսոփայության ամբիոն 

59. Հռիփսիմե Ռամազյան  Փիլիսոփայության ամբիոն 

60. Միքայել Ամիրխանյան  Ռուսաց լեզվի և մշակույթի կենտրոնի ղեկավար 

61. Տիգրան Թորոսյան  ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների  ժողովրդ. և 
քաղաքագիտ. ամբիոնի վարիչ 
 

62. Դավիթ Մոսինյան  Հանրային հաղորդ. տեխնոլոգ. ԳՈՒԿ-ի ղեկավար 

63. Մարինե Հայրապետյան  Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈՒԿ-ի ղեկավար 

64. Տատյանա Հովհաննիսյան Լրագրության ԳՈՒԿ-ի ղեկավար 

65. Քրիստինե Ռաֆայելովա  Ասիական լեզուների ԳՈՒԿ-ի ղեկավար 



66. Սաթենիկ Առաքելյան  Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի պետ 

67. Հնազանդ Էլչակյան  Էլեկտրոնային ուսուց. և ռեսուրս.  բաժնի մասնագետ 

68. Հասմիկ Փիլավջյան  Գիտական քարտուղար 

69. Գագիկ Ստեփանյան  Ճարտարապետ-ինժեներ 

70. Աննա Եղիազարյան  Հետբուհական կրթության համակարգող 

71. Սվետլանա Մարգարյան  ԹՄՀ  ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ 

72. Ռայա Ավետիսյան ԿՄՄ  ֆակուլտետի դեկանատի քարտուղար 

73. Խաչատուր Թևոսյան  Արհմիության նախագահ 

74. Լարիսա Եղիյան  Աշխատակազմի կառ. և զարգ. վարչ. գլխ. 
մասնագետ 

75. Մերի Մառ  Աշխ. կառավարմ. և զարգ. վարչ. ավագ մասնագետ 

76. Լաուրա Հովակիմյան  Հաշվապահ, ավագ մասնագետ 

77. Վարդան Վարդանյան  Տեղեկատվ. և հաղորդակց. տեխնոլոգիաների բաժին 

78. Մարինե Հովսեփյան  Էլեկտրոնային ուսուցմ. և ռեսուրս. բաժնի մասնագետ 

79. Լևոն Բաբամյան  Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար 

80. Նելլի Շահնազարյան  Ուսումնական բաժնի մասնագետ 

81. Աննա Միքայելյան  Ասիական լեզուների ԳՈՒԿ-ի լաբորանտ 

82. Աղավնի Ավետիքյան  Ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ 

83. Աննա Չուլյան Գրադարանի ղեկավար 

84. Լիլիթ Փանոսյան  Գրադարանի աշխատակից 

85. Սվետլանա Հունանյան  Գրադարանի աշխատակից 

86. Գոհար Մարկոսյան  Գրադարանի աշխատակից 

 

****************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 



«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
գիտական խորհրդի  

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 
 

 28.02.2020թ. № 10 նիստի 

 ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. «Վ․Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Տուրիզմի և 
սերվիսի գիտաուսումնական կենտրոնը Տուրիզմի և սերվիսի ամբիոն 
վերակազմավորելու վերաբերյալ (զեկ.՝ ՍԳՍ ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Ց. 
Ակոպյան): 
 

2. «Վ․Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Էլեկտրոնային 
ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի կանոնադրության հաստատում (զեկ.՝ գիտական 
խորհրդին կից կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ցոլակ Ակոպյան): 
 

3. «Վ․Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
աշխատակիցների պարգևատրման և նյութական խրախուսում տրամադրելու 
կարգի հաստատում (զեկ.՝ գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային հանձնաժողովի 
նախագահ Ցոլակ Ակոպյան): 
 
 

4. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի անընդհատ 
աշխատանքի վեց ամիսը չլրացրած աշխատակիցներին ամենամյա վճարովի 
արձակուրդ տրամադրելու կարգի հաստատում (զեկ.՝ գիտական խորհրդին կից 
կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ցոլակ Ակոպյան): 
 

5. «Վ․Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի պրոֆեսորադա-
սախոսական կազմի պաշտոնների բնութագրիչները, պաշտոններին հավակնող 
թեկնածուների մրցութային ընտրության և պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
պաշտոններում նշանակման կարգը նոր խմբագրությամբ հաստատելու 
վերաբերյալ (զեկ.՝ գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ 
Ցոլակ Ակոպյան): 
 

6. Պրոֆեսորի գիտական կոչման շնորհում: 
 

7. Դոցենտի գիտական կոչման շնորհում: 
 

8. Ընթացիկ հարցեր: 

 

1. Լսելով և քննարկելով «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» 
հիմնադրամի (ԲՊՀ) Տուրիզմի և սերվիսի գիտաուսումնական կենտրոնը Տուրիզմի և 
սերվիսի ամբիոն վերակազմավորելու վերաբերյալ ԲՊՀ-ի Սոցիալական 
գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Ց. Ակոպյանի 
հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Տուրիզմի և սերվիսի 
գիտաուսումնական կենտրոնը վերակազմավորել Տուրիզմի և սերվիսի ամբիոնի: 



***** 

2. Լսելով և քննարկելով  «Վ․Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» 
հիմնադրամի Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի կանոնադրության 
հաստատման վերաբերյալ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային 
հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Վ․Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի կանոնադրությունը: 

***** 

3. Լսելով և քննարկելով  «Վ․Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» 
հիմնադրամի աշխատակիցների պարգևատրման և նյութական խրախուսում 
տրամադրելու կարգի հաստատման վերաբերյալ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդին կից 
կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյանի հաղորդումը՝ գիտական 
խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Համապատասխան խմբագրական փոփոխություններով հաստատել «Վ․Բրյուսովի 
անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի աշխատակիցների 
պարգևատրման և նյութական խրախուսում տրամադրելու կարգը:  

 

 

***** 

4. Լսելով և քննարկելով «Վ․Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» 
հիմնադրամի անընդհատ աշխատանքի վեց ամիսը չլրացրած աշխատակիցներին 
ամենամյա վճարովի արձակուրդ տրամադրելու կարգի հաստատման վերաբերյալ 
ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ց. 
Ակոպյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Համապատասխան խմբագրական փոփոխություններով հաստատել «Վ․Բրյուսովի 
անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի անընդհատ աշխատանքի վեց 
ամիսը չլրացրած աշխատակիցներին ամենամյա վճարովի արձակուրդ 
տրամադրելու կարգը: 

***** 

5. Լսելով և քննարկելով «Վ․Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» 
հիմնադրամի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների բնութագրիչները, 
պաշտոններին հավակնող թեկնածուների մրցութային ընտրության և 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոններում նշանակման կարգը նոր 
խմբագրությամբ հաստատելու վերաբերյալ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդին կից 
կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյանի հաղորդումը՝ գիտական 
խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 



Նոր խմբագրությամբ հաստատել «Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» 
հիմնադրամի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների բնութագրիչները, 
պաշտոններին հավակնող թեկնածուների մրցութային ընտրության և 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոններում նշանակման կարգը: 

***** 

6. ԼՍԵՑԻՆ - «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
գիտական քարտուղար Հասմիկ Փիլավջյանին, ով գիտխորհրդի քննարկմանը 
ներկայացրեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և 
քաղաքագիտության  ամբիոնի վարիչ, քաղաքագիտության դոկտոր Տիգրան Սուրիկի 
Թորոսյանի դիմումը՝ նրան պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու վերաբերյալ: 

Հ. Փիլավջյանը նշեց, որ Տիգրան Սուրիկի Թորոսյանի կատարած գիտաման-
կավարժական աշխատանքը համապատասխանում է ՀՀ Կառավարության 2001թ. 
հուլիսի 9-ի թիվ 615 «ՀՀ գիտամանկավարժական կադրերի պրոֆեսորի և դոցենտի 
գիտական կոչումներ շնորհելու կարգ»-ի 6-րդ հոդվածի “ա” ենթակետի 
պահանջներին: 

Քվեարկության համար գիտխորհրդի անդամներից ընտրվեց հաշվիչ 
հանձնաժողով` հետևյալ կազմով. 

   Հ. Ճանճապանյան   - նախագահ                                                      
   Հ. Մադոյան    - անդամ                                                           
   Ք. Եղոյան    - անդամ 

Գիտական խորհրդի 56 անդամներից ներկա էին 43 - ը, որոնցից քվեարկեցին`   
19 - «կողմ», 23 - «դեմ», անվավեր է ճանաչվել 1 քվեաթերթիկ: 

Բաց քվեարկությամբ (41 կողմ, 0 դեմ, 2 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ) 
հաստատեցին փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքները: 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ - 1. Հաստատել փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքները: 

2. Քաղաքագիտության դոկտոր Տիգրան Սուրիկի Թորոսյանին չշնորհել 
«Քաղաքագիտություն» մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում: 

***** 

7. ԼՍԵՑԻՆ - «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
գիտական քարտուղար Հասմիկ Փիլավջյանին, ով գիտխորհրդի քննարկմանը 
ներկայացրեց Անգլերենի ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների 
թեկնածու Նազելի Ռոբերտի Հակոբյանի դիմումը՝ նրան դոցենտի գիտական կոչում 
շնորհելու վերաբերյալ: 

Քվեարկության համար գիտխորհրդի անդամներից ընտրվեց հաշվիչ 
հանձնաժողով` հետևյալ կազմով. 

   Հ. Ճանճապանյան   - նախագահ                                                      
   Հ. Մադոյան    - անդամ                                                           
   Ք. Եղոյան    - անդամ 



Գիտական խորհրդի 56 անդամներից ներկա էին 43 - ը, որոնցից քվեարկեցին`   
35 - «կողմ», 8 - «դեմ»: 

Բաց քվեարկությամբ միաձայն հաստատեցին փակ (գաղտնի) քվեարկության 
արդյունքները: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ - 1. Հաստատել փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքները: 

2. Հաշվի առնելով, որ «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
(ԲՊՀ) Անգլերենի ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու 
Նազելի Ռոբերտի Հակոբյանի կատարած գիտամանկավարժական աշխատանքը 
համապատասխանում է ՀՀ Կառավարության 2001թ. հուլիսի 9-ի թիվ 615 «ՀՀ 
գիտամանկավարժական կադրերի պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ 
շնորհելու կարգ»-ի 5-րդ հոդվածի “բ” ենթակետին, բանասիրական գիտությունների 
թեկնածու Նազելի Ռոբերտի Հակոբյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում 
«Լեզվաբանություն»  մասնագիտությամբ  և  ներկայացնել  ՀՀ  ԲՈԿ՝ հաստատելու 
ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի որոշումը: 

 

***** 
8. Լսելով և քննարկելով Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի 
առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ Մարիամ Սարգսի Ավետիսյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման վերաբերյալ 
գիտքարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

1) Հաստատել Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի առկա 
ուսուցմամբ ասպիրանտ Մարիամ Սարգսի Ավետիսյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեման՝ հետևյալ ձևակերպմամբ. «Անգլալեզու դետեկտիվի 
ժանրաստեղծ տարրերի փոխադրումն ու պահպանումը հայերեն և ռուսերեն 
թարգմանվածքներում», Ժ.02.07 «Ռոմանագերմանական լեզուներ» (բանասիրական  
գիտություններ) մասնագիտությամբ: 

2) Մարիամ Սարգսի Ավետիսյանի թեկնածուական ատենախոսության գիտական 
ղեկավար հաստատել բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Քրիստինե 
Հովհաննեսի Սողիկյանին: 

 

***** 
 

Լսելով և քննարկելով Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի 
առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ Դիանա Էդվարդի Սիսակյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման վերաբերյալ 
գիտքարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 

1) Հաստատել  Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի առկա 
ուսուցմամբ ասպիրանտ Դիանա Էդվարդի Սիսակյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեման՝ հետևյալ ձևակերպմամբ. «Կաթոլիկական 
կոնտրաֆակտումի պահպանումը Ջ.Ռ.Ռ. Թոլքինի ստեղծագործությունների 



հայերեն և ռուսերեն թարգմանվածքներում», Ժ.02.07 «Ռոմանագերմանական 
լեզուներ» (բանասիրական  գիտություններ) մասնագիտությամբ: 

2) Դիանա Էդվարդի Սիսակյանի թեկնածուական ատենախոսության գիտական 
ղեկավար հաստատել բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Քրիստինե 
Հովհաննեսի Սողիկյանին: 

***** 

Լսելով և քննարկելով Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի 
առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ Սեդա Արսենի Սահակյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման վերաբերյալ 
գիտքարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

1) Հաստատել Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի առկա 
ուսուցմամբ ասպիրանտ Սեդա Արսենի Սահակյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեման՝ հետևյալ ձևակերպմամբ. «Հոգեբանական վեպի 
ժանրային փոխակերպումները 20-րդ դարի երկրորդ կեսի ամերիկյան 
գրականության մեջ», Ժ.01.07. «Արտասահմանյան գրականություն» (բանասիրական 
գիտություններ) մասնագիտությամբ: 

2) Սեդա Արսենի Սահակյանի թեկնածուական ատենախոսության գիտական 
ղեկավար հաստատել բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սոնյա 
Վիտալիի Ապրեսովային։ 

***** 

Լսելով և քննարկելով Անգլերենի ամբիոնի 2014-2018 թթ. հեռակա ուսուցմամբ 
ասպիրանտ Վարդիթեր Իվանի Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեմայի վերաձևակերպման վերաբերյալ գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյանի 
հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել Անգլերենի ամբիոնի 2014-2018 թթ. հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ 
Վարդիթեր Իվանի Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հետևյալ 
վերաձևակերպմամբ՝ «21-րդ դարի ամերիկյան մամուլում պաշտոնական և ոչ 
պաշտոնական հարցազրույցների լեզվագործաբանական առանձնահատ-
կությունները», Ժ.02.07 «Ռոմանագերմանական լեզուներ» (բանասիրական  
գիտություններ) մասնագիտությամբ: 

(Գիտական ղեկավար՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Քրիստինե 
Գևորգի Գրիգորյան): 

**************************************************************************************** 

 



04.05.2020թ. № 11 նիստի 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2019-2020 
ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի ուսանողների ամփոփիչ 
ատեստավորումը հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով անցկացնելու 
ընթացակարգի հաստատում: 

 

Ղեկավարվելով «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
(ԲՊՀ) կանոնադրության 51-րդ կետով և հիմք ընդունելով ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի 
56 անդամների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները, ինչպես նաև հաշվի 
առնելով գիտական խորհրդի անդամների առաջարկությունները՝ «Վ. Բրյուսովի 
անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2019-2020 ուսումնական տարվա 
ավարտական կուրսերի ուսանողների ամփոփիչ ատեստավորումը հեռավար (այդ 
թվում՝ առցանց) ձևով անցկացնելու ընթացակարգի վերաբերյալ, ԲՊՀ-ի գիտական 
խորհուրդը միաձայն 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2019-
2020 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի ուսանողների ամփոփիչ 
ատեստավորումը հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով անցկացնելու 
ընթացակարգը: 

**************************************************************************************** 
  

12.05.2020թ. № 12 նիստի 
 

ՕՐԱԿԱՐԳ 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների 
ռուսաստանյան հիմնադրամի հայտարարած գիտական հետազոտությունների 
համատեղ ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ - 2020» մրցույթի 
մասնակցության «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
ներքոնշյալ ծրագրերի հայտերի հաստատում. 

1. Խորհրդանիշի նշանագիտությունը XX-XXI դարերի դրամատուրգիական 
տեքստում, 

2. Հերոսի կերպարի ընկալումները հայաստանաբնակ և ռուսաստանաբնակ 
 երիտասարդների շրջանում: 

 

Ղեկավարվելով «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
(ԲՊՀ) կանոնադրության 51-րդ կետով և հիմք ընդունելով գիտական խորհրդի 56 
անդամների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները, Գիտության կոմիտեի և 
Հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի հայտարարած 



գիտական հետազոտությունների համատեղ ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ 
- ՀՀՌՀ - 2020» մրցույթի շրջանակներում ԲՊՀ-ի «Խորհրդանիշի նշանագիտությունը 
XX-XXI դարերի դրամատուրգիական տեքստում» ծրագրի հայտի վերաբերյալ 55 կողմ, 
0 դեմ, 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ՝ ԲՊՀ-ի գիտական խորհուրդը  

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Խորհրդանիշի նշանագիտությունը XX-XXI դարերի 
դրամատուրգիական տեքստում» ծրագրի բովանդակային և ֆինանսական հայտը և 
ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե:  

***** 

Ղեկավարվելով «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
կանոնադրության 51-րդ կետով և հիմք ընդունելով գիտական խորհրդի 56 անդամների 
շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները, Գիտության կոմիտեի և Հիմնարար 
հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի հայտարարած գիտական 
հետազոտությունների համատեղ ծրագրերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ - 
2020»  մրցույթի շրջանակներում ԲՊՀ-ի «Հերոսի կերպարի ընկալումները 
հայաստանաբնակ և ռուսաստանաբնակ երիտասարդների շրջանում» ծրագրի հայտի 
վերաբերյալ ԲՊՀ-ի գիտական խորհուրդը միաձայն 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Հերոսի կերպարի ընկալումները հայաստանաբնակ և 
ռուսաստանաբնակ երիտասարդների շրջանում» ծրագրի բովանդակային և 
ֆինանսական հայտը և ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե:  
 

**************************************************************************************** 

18.05.2020թ. № 13 նիստի  

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. 2019-2020 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման 
հանձնաժողովներում ընգրկված անդամների բեռնվածության և հաշվարկի նորմեր 
սահմանելու վերաբերյալ: 

2. «Lրագրություն» մասնագիտությամբ ուսանողների ավարտական 
աշխատանքների համար գրախոսի կարծիքի ձևաչափ հաստատելու վերաբերյալ: 

 

1. Ղեկավարվելով «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
(ԲՊՀ) կանոնադրության 51-րդ կետով, ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի 2020 թվականի 
մայիսի 4-ի № 11 նիստի որոշմամբ հաստատված «Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
համալսարան» հիմնադրամի 2019-2020 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի 
ուսանողների ամփոփիչ ատեստավորումը հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով 
անցկացնելու ընթացակարգ»-ով  և հիմք ընդունելով գիտական խորհրդի 56 
անդամների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները՝ 2019-2020 ուսումնական 



տարվա ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներում ընգրկված անդամների 
բեռնվածության և հաշվարկի նորմեր սահմանելու վերաբերյալ, ԲՊՀ-ի գիտական 
խորհուրդը միաձայն 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

2019-2020 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը 
կազմակերպելիս, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներում ընդգրկված 
յուրաքանչյուր անդամի համար մեկ ուսանողի հաշվարկով ««Երևանի Վ. Բրյուսովի 
անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի 
ամբիոնների և գիտաուսումնական կենտրոնների պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
բեռնվածության և հաշվարկի նորմեր»-ով սահմանված հանձնաժողովի հրավիրված 
անդամի համար 0,5 ժամի փոխարեն հաշվարկել 0,35 ժամ, իսկ հանձնաժողովի 
նախագահի համար՝ 0,6  ժամի փոխարեն՝ 0,4 ժամ: 
 

***** 

2. Ղեկավարվելով «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
(ԲՊՀ) կանոնադրության 51-րդ կետով, ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի 2020 թվականի 
մայիսի 4-ի № 11 նիստի որոշմամբ հաստատված «Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
համալսարան» հիմնադրամի 2019-2020 ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի 
ուսանողների ամփոփիչ ատեստավորումը հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով 
անցկացնելու ընթացակարգ»-ով և հաշվի առնելով «Lրագրություն» մասնագիտությամբ 
բակալավրիատի ավարտական աշխատանքների ձևակերպման պահանջների 
առանձնահատկությունները և հիմք ընդունելով գիտական խորհրդի 56 անդամների 
շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները` «Lրագրություն» մասնագիտությամբ 
ուսանողների ավարտական աշխատանքների համար գրախոսի կարծիքի ձևաչափ 
հաստատելու վերաբերյալ, ԲՊՀ-ի գիտական խորհուրդը միաձայն 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2019-2020 
ուսումնական տարվա «Լրագրություն» մասնագիտությամբ բակալավրիատի 
ուսանողների ավարտական աշխատանքների գրախոսի կարծիքի ձևաչափը՝ 
ներառելով «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2019-2020 
ուսումնական տարվա ավարտական կուրսերի ուսանողների ամփոփիչ 
ատեստավորումը հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով անցկացնելու ընթացակարգ»-
ում՝ որպես Հավելված 5: 

 

**************************************************************************************** 

  



10.06.2020թ. № 14 նիստի  

ՕՐԱԿԱՐԳ 

«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի մագիստրոսի 
կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ 2020-2021 ուսումնական տարվա 
ընդունելության տեղերի հաստատում: 
 

Ղեկավարվելով «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
կանոնադրության 51-րդ կետով և հիմք ընդունելով գիտական խորհրդի 56 անդամների 
շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները՝ «Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
համալսարան» հիմնադրամի մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ 
2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության տեղերի վերաբերյալ, ԲՊՀ-ի 
գիտական խորհուրդը միաձայն 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ 2020-2021 ուսումնական 
տարվա ընդունելության տեղերը. 
 

Դասիչը, 
մասնագիտությունը 

 

 

Դասիչը, կրթական 
ծրագիրը 

Ընդամենը՝   
անվճար 
տեղերի 
քանակը 
(3=4+5) 

Ընդամենը՝ 
պետության 

կողմից 
ուսանողական
նպաստների 
ձևով ուսման 
վարձի լրիվ 

փոխհատուցմ
ամբ (անվճար) 

տեղերի 
քանակը 

 

Ընդամենը՝ 
բանակից 

զորացրված 
(ԲԶ) 

դիմորդներին 
հատկացվող 

տեղերի 
քանակը 

Բուհի կողմից 
հատկացվող 

վճարովի 
տեղերի 
քանակը 

 

Ուսման 
վարձի 
չափը 

(դրամ) 

1 2 3 4 5 6 7 
031201.00.7 

Քաղաքագիտություն 
031201.01.7

Քաղաքագիտություն 
2 2  29 500.000

031801.00.7 
Միջազգային 

հարաբերություններ 

031801.01.7
Միջազգային 

հարաբերություններ 
2 2 

 
29 500.000 

 
 
 
 
 
 

023201.00.7 
Լեզվաբանություն 

023201.01.7
Թարգմանչական 

գործ /ըստ լեզուների/ 
16 16 

 
59 

 

 

 

500.000 

Անգլերեն-հայերեն 10 10  30
Գերմաներեն-հայերեն 2 2  8
Ֆրանսերեն-հայերեն 2 2  8
Ռուսերեն-անգլերեն-

հայերեն 
1 1  9

Չինարեն-հայերեն 1 1  4
023201.02.7

Միջմշակութային 
հաղորդակցություն 

/ըստ լեզուների/ 
(անգլերեն, 
ֆրանսերեն, 
գերմաներեն 

ռուսերեն) 

2 2  8



023201.04.7
Անգլերեն 

5 5  15

023201.05.7
Գերմաներեն 

1 1  9

023201.06.7
Ֆրանսերեն 

1 1  9

023201.08.7
Իտալերեն 

1 1  9

023201.09.7
Կիրառական 

լեզվաբանություն 

3 2 1 62

023102.00.7 
Օտար լեզու և 

գրականություն 

023102.01.7
Ռուսաց լեզու և 
գրականություն 

1 1  4
 
 
 

500.000 
023102.02.7
Անգլերեն և 

գրականություն 

2 2  8

023102.04.7
Ֆրանսերեն և 

գրականություն 

2 2  8

 
 
 
 
 
 

011401.00.7 
Մասնագիտական 

մանկավարժություն 

011401.20.7
Ռուսաց լեզու և 
գրականություն 

2 2  12
 
 
 
 
 
 

500.000 

011401.21.7
Անգլերեն և 

գրականություն 

4 4  26

011401.22.7
Գերմաներեն և 
գրականություն 

1 1  14

011401.23.7
Ֆրանսերեն և 

գրականություն 

1 1  14

011401.26.7
Չինարեն և 

գրականություն 

1 1  9

101801.00.7 
Սերվիս 

101801.01.7
Սերվիս 

4 3 1 51 500.000

031803.00.7 
Եվրոպագիտություն 

031803.01.7
Եվրոպագիտություն 

2 2  33 500.000

032101.00.7 
Լրագրություն 

032101.01.7
Լրագրություն 

2 2  18 500.000

041301.00.7 
Կառավարում 

041301.17.7
Հանրային 

կառավարում 

2 2  38 500.000

011101.00.7  
Կրթական 

գիտություններ 

011102.03.7 
Կրթության 

գնահատում և 
թեստավորում 

2 2  18 500.000

031804.00.7 
Հասարակայնության 

հետ կապեր 

031804.01.7 
Հասարակայնության 

հետ կապեր 

2 2  23 500.000

 

*************************************************************************************** 



30.06.2020թ. № 15 նիստի  

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. «Վ․Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ֆակուլտետի 
օրինակելի կանոնադրության հաստատում (զեկ.՝ գիտական խորհրդին կից 
կանոնակարգային հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյան): 
 

2. ԲՊՀ-ի դոկտորանտի, ասպիրանտների և հայցորդների տարեկան 
հաշվետվությունների հաստատում (զեկ.՝ համապատասխան ամբիոնների վարիչներ): 
 

3. «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության բակալավրի և մագիստրոսի կրթական 
ծրագրերի փաթեթների՝ ներառյալ ուսումնական պլանների հաստատում (զեկ.՝ ՍԳՍ 
ֆակուլտետի դեկան Ց. Ակոպյան): 
 

4. «Հասարակայնության հետ կապեր» մասնագիտության բակալավրի կրթական 
ծրագրի փաթեթի՝ ներառյալ ուսումնական պլանի հաստատում (զեկ.՝ ՍԳՍ ֆակուլտետի 
դեկան Ց. Ակոպյան): 
 

5. ԲՊՀ-ի ասպիրանտների և հայցորդների թեկնածուական ատենախոսություն-
ների թեմաների քննարկում և հաստատում (զեկ.՝ գիտական քարտուղար Հ. Փիլավջյան):  
 

6. Տպագրության երաշխավորվող աշխատությունների հաստատում (զեկ.՝ գիտական 
քարտուղար Հ. Փիլավջյան):  
 

7. Այլ հարցեր: 

 
1. Լսելով և քննարկելով «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» 
հիմնադրամի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ 
հաստատելու վերաբերյալ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային 
հանձնաժողովի նախագահ Ց. Ակոպյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հաստատել «Վ․Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությունը՝ նոր խմբագրությամբ: 

***** 

2. Լսելով և քննարկելով Անգլերենի ամբիոնի դոկտորանտի և հայցորդի տարեկան 
հաշվետվությունների հաստատման և ատեստավորման վերաբերյալ ամբիոնի վարիչ 
Գ. Եղիազարյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հաստատել ներքոնշյալ դոկտորանտի և հայցորդի ատեստավորման վերաբերյալ 
Անգլերենի ամբիոնի որոշումը. 
 

 Սոնա Կարապետի Հակոբյան   դոկտորանտ 
 Սյուզաննա Լևոնի Ստեփանյան  հայցորդ 

 

***** 



Լսելով և քննարկելով Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի 
ասպիրանտների և հայցորդների տարեկան հաշվետվությունների հաստատման և 
ատեստավորման վերաբերյալ ամբիոնի վարիչ Ք. Սողիկյանի հաղորդումը՝ գիտական 
խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հաստատել ներքոնշյալ ասպիրանտների և հայցորդների ատեստավորման վերա-
բերյալ  Անգլերենի  հաղորդակցման  և  թարգմանության  ամբիոնի  որոշումը. 

 Մարիամ Սարգսի Ավետիսյան  ասպիրանտ 
 Դիանա Էդվարդի Սիսակյան  ասպիրանտ 
 Սիրանուշ Աշոտի Հովհաննիսյան  ասպիրանտ 
 Թամարա Գուրգենի Հակոբյան  հայցորդ 
 Արմեն Դիլան Արմիկի Քարայան  հայցորդ 

 

 

***** 

Լսելով և քննարկելով Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտի և հայցորդների տարեկան հաշվետվությունների 
հաստատման և ատեստավորման վերաբերյալ ամբիոնի վարիչ L. Միլիտոսյանի 
հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել ներքոնշյալ ասպիրանտի և հայցորդների ատեստավորման վերաբերյալ 
Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի որոշումը.  

 Լուսինե Կարոյի Սողոմոնյան  ասպիրանտ 
 Նարինե Սամվելի Յարդումյան  հայցորդ 
 Մարինա Աշոտի Քոչարյան   հայցորդ 
 Ալլա Ալեքսեյի Ռուդենկո   հայցորդ 
 Անահիտ Սանդրոյի Ավետիսյան   հայցորդ 
 Նարինե Ռաֆիկի Մատինյան  հայցորդ 
 Ռուզաննա Գուրգենի Ղարիբյան  հայցորդ 

 
***** 

Լսելով և քննարկելով Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի 
ասպիրանտի տարեկան հաշվետվության հաստատման և ատեստավորման 
վերաբերյալ ամբիոնի վարիչ Ռ. Խաչատրյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել ներքոնշյալ ասպիրանտի ատեստավորման վերաբերյալ Կրթության 
կառավարման և պլանավորման ամբիոնի որոշումը. 

 Ֆրիդա Հմայակի Հակոբյան  ասպիրանտ 
 

***** 



 

Լսելով և քննարկելով Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի 
հայցորդների տարեկան հաշվետվությունների հաստատման և ատեստավորման 
վերաբերյալ ամբիոնի վարիչ Լ. Բադալյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 

Հաստատել ներքոնշյալ հայցորդների ատեստավորման վերաբերյալ 
Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի որոշումը (կցվում է). 

 Մարիամ Արթուրի Ադամյան  հայցորդ 
 Լեյլա Գուրգենի Ստեփանյան  հայցորդ 

 
***** 

Լսելով և քննարկելով Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի 
ասպիրանտների և հայցորդի տարեկան հաշվետվությունների հաստատման և 
ատեստավորման վերաբերյալ ամբիոնի վարիչ Ն. Խաչատրյանի հաղորդումը՝ 
գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հաստատել ներքոնշյալ ասպիրանտների և հայցորդի ատեստավորման վերաբերյալ 
Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի որոշումը. 

 Աննա Տիգրանի Կարապետյան  ասպիրանտ 
 Սեդա Արսենի Սահակյանի   ասպիրանտ 
 Արփինե Միհրանի Հարությունյան  ասպիրանտ 
 Լիանա Էդուարդի Բալոյան   ասպիրանտ 
 Մարիամ Տիգրանի Հովհաննիսյան ասպիրանտ 
 Մարիամ Բենիամինի Խաչատուրյան ասպիրանտ 
 Ամալյա Աշոտի Բալոյան   հայցորդ 

 

***** 

Լսելով և քննարկելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յի մարդու իրավունքների ժողովրդավարության 
և քաղաքագիտության ամբիոնի ասպիրանտի տարեկան հաշվետվության 
հաստատման և ատեստավորման վերաբերյալ ամբիոնի վարիչ Տ. Թորոսյանի 
հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հաստատել ներքոնշյալ ասպիրանտի ատեստավորման վերաբերյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յի 
մարդու իրավունքների ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի 
որոշումը. 

 Հռիփսիմե Աբրահամի Սարգսյան  ասպիրանտ 
 

***** 

Լսելով և քննարկելով Ռոմանական լեզուների ամբիոնի հայցորդի տարեկան 
հաշվետվության հաստատման և ատեստավորման վերաբերյալ ամբիոնի վարիչ Ֆ. 
Հովհաննիսյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 



ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել ներքոնշյալ հայցորդի ատեստավորման վերաբերյալ Ռոմանական 
լեզուների ամբիոնի որոշումը. 

 Աննա Մուրադի Մանուկյան   հայցորդ 
 

***** 
Լսելով և քննարկելով Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի ասպիրանտի 

տարեկան հաշվետվության հաստատման և ատեստավորման վերաբերյալ ամբիոնի 
վարիչ Ա. Վարդանյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 

Հաստատել ներքոնշյալ ասպիրանտի ատեստավորման վերաբերյալ Ռուսաց և 
սլավոնական լեզուների ամբիոնի որոշումը. 

 Արինա Ռաֆիկի Բոստանջյան  ասպիրանտ 
 

***** 

3. Լսելով և քննարկելով «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության բակալավրի և 
մագիստրոսի կրթական ծրագրերի փաթեթների՝ ներառյալ ուսումնական պլանների 
հաստատման վերաբերյալ ԲՊՀ-ի Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի 
ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Ց. Ակոպյանի հաղորդումը՝ գիտական 
խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հաստատել «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության բակալավրի և մագիստրոսի 
կրթական ծրագրերի փաթեթները՝ ներառյալ ուսումնական պլանները: 

***** 
4. Լսելով և քննարկելով «Հասարակայնության հետ կապեր» մասնագիտության 
բակալավրի կրթական ծրագրի փաթեթի՝ ներառյալ ուսումնական պլանի հաստատման 
վերաբերյալ ԲՊՀ-ի Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի դեկանի 
պաշտոնակատար Ց. Ակոպյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 

Հաստատել «Հասարակայնության հետ կապեր» մասնագիտության բակալավրի 
կրթական ծրագրի փաթեթը՝ ներառյալ ուսումնական պլանը: 
 

***** 

5. Լսելով և քննարկելով Անգլերենի ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Աննա 
Հրանտի Ավետիսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական 
ղեկավարի հաստատման վերաբերյալ գիտքարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝  
գիտական խորհուրդը 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 
 



1) Հաստատել Անգլերենի ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Աննա Հրանտի 
Ավետիսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ հետևյալ ձևակերպմամբ. 
«Հայերեն առցանց հաղորդակցության հուզարտահայտչականության վերհանման 
մեխանիզմների մաթեմատիկական կաղապարումը», Ժ.02.02. «Ընդհանուր և 
համեմատական լեզվաբանություն» (բանասիրական գիտություններ) 
մասնագիտությամբ: 

2) Աննա Հրանտի Ավետիսյանի թեկնածուական ատենախոսության գիտական 
ղեկավար հաստատել բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գայանե 
Վիուլի Եղիազարյանին։ 

***** 

Լսելով և քննարկելով Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի 
հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ Էդգար Մերուժանի Հակոբյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման վերաբերյալ 
գիտքարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

1) Հաստատել Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի հեռակա 
ուսուցմամբ ասպիրանտ Էդգար Մերուժանի Հակոբյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեման՝ հետևյալ ձևակերպմամբ. «Խորհրդային գրաքննության 
ազդեցությունը անգլերենից հայերեն թարգմանական ավանդույթի վրա (ըստ 
անգլո-ամերիկյան ռեալիզմի գրականության)», Ժ.02.07 «Ռոմանագերմանական 
լեզուներ» (բանասիրական  գիտություններ) մասնագիտությամբ: 

2) Էդգար Մերուժանի Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության գիտական 
ղեկավար հաստատել բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Քրիստինե 
Հովհաննեսի Սողիկյանին: 

***** 

Լսելով և քննարկելով Ռոմանական լեզուների ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 
ասպիրանտ Մարիամ Արտակի Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության 
թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման վերաբերյալ գիտքարտուղար Հ. 
Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

 
1)  Հաստատել Ռոմանական լեզուների ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ 
Մարիամ Արտակի Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ հետևյալ 
ձևակերպմամբ. «Թարգմանական անփոփոխակի խնդիրը Շառլ Բոդլերի Չարի 
ծաղիկները  բանաստեղծական ժողովածուի հայերեն թարգմանություններում», 
Ժ.02.07 «Ռոմանագերմանական լեզուներ» (բանասիրական  գիտություններ) 
մասնագիտությամբ: 

2)  Մարիամ Արտակի Հակոբյանի թեկնածուական ատենախոսության գիտական 
ղեկավար հաստատել բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արամ 
Կարապետի Բարլեզիզյանին: 



***** 

Լսելով Ռոմանական լեզուների ամբիոնի հայցորդ Շահանե Յուրիկի Պետրոսյանի 
թեկնածուական ատենախոսության թեմայի վերաձևակերպման վերաբերյալ 
գիտքարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 
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Հաստատել Ռոմանական լեզուների ամբիոնի հայցորդ Շահանե Յուրիկի 
Պետրոսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ հետևյալ 
վերաձևակերպմամբ. «Արդի խոսակցական ֆրանսերենի դարձվածապաշարի 
ոճիմաստային առանձնահատկությունները (հայերենի զուգադրությամբ)», Ժ.02.07 
«Ռոմանագերմանական լեզուներ» (բանասիրական  գիտություններ) 
մասնագիտությամբ: 

(Գիտական ղեկավար՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արամ 
Կարապետի Բարլեզիզյան): 

***** 

Լսելով և քննարկելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յի մարդու իրավունքների, 
ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի հայցորդ Սուրեն Արմենի 
Սարգսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի 
հաստատման վերաբերյալ գիտքարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական 
խորհուրդը 
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1)  Հաստատել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և 
քաղաքագիտության ամբիոնի հայցորդ Սուրեն Արմենի Սարգսյանի թեկնածուական 
ատենախոսության թեման՝ հետևյալ ձևակերպմամբ. «ՀՀ նկատմամբ ԱՄՆ 
քաղաքականության առանձահատկությունները նախագահ Ջ.Հ.Ու. Բուշի 
պաշտոնավարման շրջանում», ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և 
գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ: 

2)  Սուրեն Արմենի Սարգսյանի թեկնածուական ատենախոսության գիտական 
ղեկավար հաստատել քաղաքագիտության դոկտոր Տիգրան Սուրիկի Թորոսյանին: 

***** 

Լսելով և քննարկելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յի մարդու իրավունքների, 
ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի հայցորդ Օլգա Միքայելի 
Ազատյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի 
հաստատման վերաբերյալ գիտքարտուղար Հ. Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական 
խորհուրդը 
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Հաշվի առնելով Դ. Ղազարյանի, Ն. Խաչատրյանի, Գ. Եղիազարյանի և Կ. 
Հայրապետյանի դիտարկումներն ու այն հանգամանքը, որ թեմայի հիմնավորման մեջ 
ներկայացված չէ նորույթը և չկա պատճառահետևանքային կապ՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յի 



մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնի հայցորդ 
Օլգա Միքայելի Ազատյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման վերադարձնել 
ամբիոն՝ վերանայման:  

***** 

6. Լսելով և քննարկելով «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» 
հիմնադրամի «Բանբեր» գիտական պարբերականի 2(51) և 1(52) հերթական 
համարները տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ գիտքարտուղար Հ. 
Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 
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 «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Բանբեր» գիտական 
պարբերականի 2(51) և 1(52) հերթական համարները երաշխավորել տպագրության:  

***** 

Լսելով և քննարկելով Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
Ռոբերտ Խաչատրյանի «Ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրները և 
զարգացման միտումները ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում» 
մենագրությունը տպագրության երաշխավորելու վերաբերյալ գիտքարտուղար Հ. 
Փիլավջյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 
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Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռոբերտ Խաչատրյանի 
«Ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները 
ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում» մենագրությունը երաշխավորել 
տպագրության: 

***** 

7. Լսելով «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2020-2021 
ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի հեռավար ուսուցման արդյունվետ 
կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ԲՊՀ-ի 
ռեկտոր Կ. Հարությունյանի հաղորդումը՝ գիտական խորհուրդը 
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«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2020-2021 
ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի հեռավար ուսուցման արդյունվետ 
կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ԲՊՀ-ի 
ռեկտոր Կ. Հարությունյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

**************************************************************************************** 

 


