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«Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումներն են ֆակուլտետները, ինստիտուտները, ամբիոնները, 
լաբորատորիաները, կենտրոնները, վարչությունները, բաժինները, գրադարանը և այլ 
ստորաբաժանումներ: 

ԲՊՀ-ում գործում են ուսանողական կազմակերպություններ:  

 
I. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ, ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ ԵՎ 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԱՅԻՆ ԱՅԼ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 
 

1. Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետ 
 

 Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոն 
 Գերմաներենի ամբիոն 
 Հայագիտության ամբիոն 
 Ռոմանական լեզուների ամբիոն 

 Հունարենի և հունական մշակույթի կենտրոն 
 Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների միջհամալսարանական 

ակադեմիական նվաճումների կենտրոն 
 Ասիական լեզուների գիտաուսումնական կենտրոն 

 
 

2. Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ 
 
 Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն 
 Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոն 
 Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ 
 

 Անգլերենի ամբիոն 
 Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոն 

 Ռուսաց լեզվի և մշակույթի կենտրոն 
 Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոն 

 



4. Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ 
 

 ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և 
քաղաքագիտության ամբիոն 
 Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և նախաձեռնությունների 

կենտրոն 
 Փիլիսոփայության և պատմության ամբիոն 
 Սերվիսի և զբոսաշրջության ամբիոն 
 Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոն 
 Լրագրության գիտաուսումնական կենտրոն 
 Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների գիտաուսումնական կենտրոն 
 Միջգիտակարգային հետազոտությունների կենտրոն 

 
 

II. ԳՐԱԴԱՐԱՆ 

1. Գրադարան  
 Բրյուսովյան գիտական կենտրոն  

 
III. ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ 

 

1. Կոնֆուցիոսի ինստիտուտ 
 

IV. ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ 

1. Առաջին բուժօգնության կենտրոն 
2. Կարիերայի կենտրոն 
3. Որակի ապահովման կենտրոն 
 

V. ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Անձնակազմի կառավարման և զարգացման վարչություն 
2. Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն 
3. Շենք, շինությունների և տնտեսվարման վարչություն 
4. Ֆինանսական վարչություն 

 Հաշվապահություն  
 Արտաքին ֆինանսական միջոցների կառավարման բաժին 

 



VI. ԲԱԺԻՆՆԵՐ 

1. Ուսումնական բաժին 
2. Գիտության բաժին 
3. Էլեկտրոնային ռեսուրսների և ուսուցման բաժին 
4. Գնումների բաժին 
5. Ընդհանուր բաժին 
6. Իրավաբանական բաժին 
7. Հանրային կապերի և լրատվության բաժին 
8. Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների բաժին 
9. Համալսարանական շարունակական կրթության բաժին 
10. Անվտանգության բաժին 

 

VII. ՕԺԱՆԴԱԿ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

1. Ծաղկաձորի հանգստյան տուն 
2. Հանրակացարան 
3. Ճաշարան 
4. Հրատարակչություն 
5. Տպարան 

 
VIII. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

 

1. Ուսանողական խորհուրդ 


