
 

Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ  

2017 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 2 ՆԻՍՏ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1  

 

Նախ, բանասիրական ֆակուլտետի դեկան բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանը 

ներկայացրեց ֆակուլտետի խորհրդի նոր կազմը եւ շնորհավորեց անդամներին: 

ԼՍԵՑԻՆ՝ 2017-2018 ուստարվա բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

աշխատանքային պլանի մասին (կցվում է): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան Ա. Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 2017-2018 ուստարվա բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

աշխատանքային պլանն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

Բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի ուսումնական գծով տեղակալ բ.գ.թ., դոցենտ 

Նաիրա Խաչատրյանը շնորհակալություն հայտնեց իրեն վստահելու եւ 

պատասխանատու աշխատաքին նշանակելու համար: 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի 2016-2017 ուստարվա ԲԿԾ և ՄԿԾ  առկա 

ուսուցման համակարգի 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի՝ ուսումնական գծով 

տեղակալ Նաիրա Խաչատրյանը (զեկուցումը կցվում է): 

    

 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի 2017-2018 ուստարվա ԲԿԾ առկա 

ուսուցման 3-րդ եւ 4-րդ կուրսերի մանկավարժական պրակտիկայի մասին: 



 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ բանասիրական ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավար, բ.գ.թ., 

դոցենտ Լուսինե Գալստյանը (կցվում է):  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի 2017-2018 ուստարվա ԲԿԾ առկա 

ուսուցման 3-րդ եւ 4-րդ կուրսերի մանկավարժական պրակտիկայի մասին 

զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Ավարտական աշխատանքների եւ մագիստրոսական 

ատենախոսությունների թեմաների հաստատման հարցը: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ հայ հին եւ միջանադարյան գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Աելիտա Դոլուխանյանը, 

հայոց լեզվի եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. 

Վազգեն Համբարձումյանը, հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը 

(համապատասխան քաղվածքները կցվում են):  

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաստատել թեմաները: 

 

 

  



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 5 

Հարց 1 

ԼՍԵՑԻՆ՝ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պրոֆեսոր Աելիտա 

Դոլուխանյանի՝ Սոնյա Վայցի «Խոստացա, ես կպատմեմ» անգլերենից հայերեն 

թարգմանած գիրքը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ պրոֆեսոր Աելիտա Դոլուխանյանը, հայ նոր եւ նորագույն 

գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր 

Սուրեն Դանիելյանը, նույն ամբիոնի պրոֆեսոր Մարտին Գիլավյանը, բանասիրական 

ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Աշոտ Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ պրոֆեսոր Ա. Դոլուխանյանի՝ Սոնյա Վայցի «Խոստացա, ես 

կպատմեմ» անգլերենից հայերեն թարգմանած գիրքը երաշխավորել տպագրության: 

 

Հարց 2 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ հին եւ միջնադարյան գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթդիկայի ամբիոնի՝ Գեւորգ Դեւրիկյանի ծննդյան 80 ամյակին նվիրված ժողովածուի 

հրատարակման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ հայ հին եւ միջանադարյան գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Աելիտա Դոլուխանյանը 

(համապատասխան քաղվածքը կցվում է):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Գեւորգ Դեւրիկյանի ծննդյան 80 ամյակին նվիրված ժողովածուն 

երաշխավորել հրատարակման: 

Հարց 3 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ հին եւ միջնադարյան գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթդիկայի ամբիոնի՝ Գեւորգ Դեւրիկյանի ծննդյան 80 ամյակին նվիրված ժողովածուի 

հրատարակման հարցը: 



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ հայ հին եւ միջանադարյան գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Աելիտա Դոլուխանյանը 

(համապատասխան քաղվածքը կցվում է):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Գեւորգ Դեւրիկյանի ծննդյան 80 ամյակին նվիրված ժողովածուն 

երաշխավորել հրատարակման: 

Հարց 4 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ հին եւ միջնադարյան գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթդիկայի ամբիոնի դոցենտ Ռուզան Դալուխանյանի պատրաստած 

«Մանկավարժական, բարոյախոսական եւ հայրենասիրական դասերը «Բազմավեպ»-

ում» երկրորդ հետազոտությունը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ հայ հին եւ միջանադարյան գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Աելիտա Դոլուխանյանը 

(ամբիոնի քաղվածքը կցվում է):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Ռուզան Դալուխանյանի պատրաստած «Մանկավարժական, 

բարոյախոսական եւ հայրենասիրական դասերը «Բազմավեպ»-ում» երկրորդ 

հետազոտությունը երաշխավորել տպագրության: 

 

Հարց 5 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ նոր եւ նորագոյն գրականության եւ նրա դասավանդման մեթդիկայի 

ամբիոնի գիտատեսական եւ մագիստրոսական դասընթացներում փոփոխություններ 

մտցնելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Հայ նոր եւ նորագոյն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը (ամբիոնի 

քաղվածքները կցվում են):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաստատել ամբիոնի գիտատեսական եւ ընտրովի դասընթացներում 

առաջարկվող փոփոխությունները: 



Հարց 6 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ նոր եւ նորագոյն գրականության եւ նրա դասավանդման մեթդիկայի 

ամբիոնի դոցենտ Նաիրա Տողանյանի «Հայ գրականության մեթոդիկա» ուսումնական 

ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Հայ նոր եւ նորագոյն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը, նույն ամբիոնի 

դոցենտ Նաիրա Տողանյանը (ամբիոնի քաղվածքը կցվում է):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Նաիրա Տողանյանի «Հայ գրականության մեթոդիկա» ուսումնական 

ձեռնարկը երաշխավորել տպագրության: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. հոկտեմբերի 23-ի թիվ 2 նիստի թիվ 5 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Բանասիրական բաժանմունքի մագիստրատուրայի առկա եւ հեռակա 

ուսուցման երկրորդ կուրսի գիտատեսական դասընթացի փոփոխության առաջարկը. 

«Վեպի տեսության հիմնահարցեր»ի փոխարեն (դասախոս պրոֆ. Ս. Դանիելյան)՝ 

Հովհ. Թումանյանի առաջիկա հոբելյանի առթիվ՝ «Հովհաննես Թումանյան» 

(դասախոս պրոֆ. Ս. Դանիելյան)ֈ 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Դանիելյանը, հայ հին և 

միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ 

Աելիտա Դոլուխանյանը:   

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Բանասիրական բաժանմունքի մագիստրատուրայի առկա եւ 

հեռակա ուսուցման երկրորդ կուրսի գիտատեսական դասընթացում մտցնել 

փոփոխություն «Վեպի տեսության հիմնահարցեր»ի փոխարեն (դասախոս պրոֆ. Ս. 

Դանիելյան)՝ Հովհ. Թումանյանի առաջիկա հոբելյանի առթիվ՝ «Հովհաննես 

Թումանյան» (դասախոս պրոֆ. Ս. Դանիելյան)ֈ 

 

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. հոկտեմբերի 23-ի թիվ 2 նիստի թիվ 5 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պրոֆեսոր Աելիտա 

Դոլուխանյանի՝ Սոնյա Վայցի «Խոստացա, ես կպատմեմ» անգլերենից հայերեն 

թարգմանած գիրքը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ պրոֆեսոր Աելիտա Դոլուխանյանը, հայ նոր եւ նորագույն 

գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր 

Սուրեն Դանիելյանը, նույն ամբիոնի պրոֆեսոր Մարտին Գիլավյանը, բանասիրական 

ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Աշոտ Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ պրոֆեսոր Ա. Դոլուխանյանի՝ Սոնյա Վայցի «Խոստացա, ես 

կպատմեմ» անգլերենից հայերեն թարգմանած գիրքը երաշխավորել տպագրության: 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. հոկտեմբերի 23-ի թիվ 2 նիստի թիվ 5 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝  հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման ամբիոնի 

դոցենտ, մ.գ.թ. Նաիրա Տողանյանի «Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա» 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Սուրեն Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ դոցենտ Նաիրա Տողանյանի «Հայ գրականության դասավանդման 

մեթոդիկա» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը երաշխավորել տպագրության: 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 

2017 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի ԹԻՎ 3 ՆԻՍՏ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 

 

Նախ, բանասիրական ֆակուլտետի դեկան բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանը 

ամփոփեց նախընթաց ռեկտորատի նիստի արդյունքները: Հատկապես ծանրացավ 

classroom հավելվածում ֆակուլտետի ցուցանիշների և առաջիկա ուսումնական 

տարում ուսանողների ընդունելության խնդիրների վրա: 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ դեկանի հաշվետվությունը 2017 թ. ֆակուլտետում կատարված 

աշխատանքների մասին (կցվում է): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ  Ա. 

Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել ֆակուլտետի՝  2017 թ. տարեկան հաշվետվությունը 

ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ 2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի 3-րդ 

կուրսի թեզերի պաշտպանության նախապատրաստական աշխատանքների մասին 

ամբիոնների վարիչների զեկուցումները (ամբիոնների քաղվածքները կցվում են): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ ամբիոնների վարիչներ, բ.գ.դ., պրոֆեսորներ Աելիտա 

Դոլուխանյանը, Սուրեն Դանիելյանը և Վազգեն Համբարձումյանը, բանասիրական 

ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.դ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանը (համապատասխան 

քաղվածքները կցվում են): 

Նկատվեց, որ ամբիոններում թեմաների բաշխվածության մեջ խիստ 

անհամամասնություն կա: Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 



ամբիոնում աշխատանք են կատարել կրկնակի թվով ավելի ուսանողներ (19), քան 

երկու գրականության ամբիոններում միասին վերցրած (9):  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ ամբիոնների վարիչների զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն: 

    

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3 

Հարց 1 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Հասմիկ Գագիկի Հովսեփյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Աելիտա Դոլուխանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Հասմիկ Գագիկի Հովսեփյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեմա հաստատել «Գրիգոր Մագիստրոսի 

ստեղծագործությունները Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրերում»: 

Գիտական ղեկավար հաստատել ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր Աելիտա Գուրգենի Դոլոխանյանին: 

 

Հարց 2 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի առաջարկը՝ ամբիոնի կողմից սպասարկվող հարակից բաժանմունքներում 

հայ գրականությունից միջանկյալը գրավորի փոխարեն բանավոր անցկացնելու 

մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ս. Դանիելյանը, հայ հին և 

միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, 

պրոֆ. Աելիտա Դոլուխանյանը: 



ՈՐՈՇԵՑԻՆ` ընդունել հարակից բաժանմունքներում հայ գրականությունից 

միջանկյալը գրավորի փոխարեն բանավոր անցկացնելու առաջարկը: 

 

Հարց 3 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանի առաջարկը հայ նոր եւ նորագույն 

գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը նշանավոր 

գիտնական-մանկավարժ, ամբիոնի երախտավոր, բանասիրական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր Վաչե Զոհրաբի Պարտիզունու (Թադեւոսյան) անունով կոչելու 

մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Ս. Դանիելյանը, հայ հին և 

միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, 

պրոֆ. Աելիտա Դոլուխանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` պաշտպանել ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանի 

առաջարկը՝ հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնը անվանակոչել պրոֆ. Վաչե Պարտիզունու անունով:  

Հարց 4 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի հայցորդ Նինել Գագիկի Սարգսյանի թեկնածուական ատենախոսության 

թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ս. Դանիելյանը, նույն ամբիոնի պրոֆեսոր 

Մ. Գիլավյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Նինել Գագիկի Սարգսյանի թեկնածուական 



ատենախոսության թեմա հաստատել «Արմեն Մարտիրոսյանի բանաստեղծական 

աշխարհը», գիտական ղեկավար նշանակել  պրոֆեսոր Մարտին Գիլավյանին: 

 

Հարց 5 

ԼՍԵՑԻՆ՝ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոսներ 

մ.գ.թ., դոցենտ Գ. Խալաթյանի, բ.գ.թ., դոցենտ Ս. Ղարիբյանի, բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. 

Ջուլֆայանի բուհի մասնագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի «Ժամանակակից հայոց լեզու. 

բառագիտություն» ծրագիր-փաթեթը հրատարակության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. 

Համբարձումյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ`  մ.գ.թ., դոցենտ Գ. Խալաթյանի, բ.գ.թ., դոցենտ Ս. Ղարիբյանի, բ.գ.թ., 

դոցենտ Ռ. Ջուլֆայանի բուհի մասնագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի «Ժամանակակից հայոց լեզու 

բառագիտություն» առարկայի ծրագիր-փաթեթը երաշխավորել հրատարակությանֈ 

 

Հարց 6 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝  հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոսներ 

մ.գ.թ., դոցենտ Գ. Խալաթյանի, բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Ջուլֆայանի բ.գ.թ., դոցենտ Ս. 

Ղարիբյանի բուհի մասնագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի «Ժամանակակից հայոց լեզու. 

հնչյունաբանություն» ծրագիր-փաթեթը հրատարակության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. 

Համբարձումյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ`  մ.գ.թ., դոցենտ Գ. Խալաթյանի, բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Ջուլֆայանի բ.գ.թ., 

դոցենտ Ս. Ղարիբյանի բուհի մասնագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի և 



մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի «Ժամանակակից հայոց լեզու 

հնչյունաբանություն» առարկայի ծրագիր-փաթեթը երաշխավորել հրատարակությանֈ 

 

Հարց 7 

ԼՍԵՑԻՆ՝ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, բ. գ. թ. Ս. 

Ղարիբյանի բուհի մասնագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

կրթական ծրագրերի «Արևմտահայ գրական լեզու» ծրագիր-փաթեթը հրատարակության 

երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. 

Համբարձումյանը, հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ս. Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   բ. գ. թ., դոցենտ Ս. Ղարիբյանի բուհի մասնագիտական ֆակուլտետի 

բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի «Արևմտահայ գրական 

լեզու» առարկայի ծրագիր-փաթեթը երաշխավորել հրատարակությանֈ 

 

 

Հարց 8 

ԼՍԵՑԻՆ՝  հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. 

Ս. Ղարիբյանի «Գրական արևմտահայերենի ձեռնարկ»-ը հրատարակության 

երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. 

Համբարձումյանը, հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ս. Դանիելյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  բ. գ. թ., դոցենտ Ս. Ղարիբյանի «Գրական արևմտահայերենի 

ձեռնարկ»-ը երաշխավորել հրատարակության: 

 

 

  



Հարց 9 

ԼՍԵՑԻՆ՝  Ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագրի կատարման մասին 

հաշվետվությունը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.դ., դոցենտ Աշոտ 

Գալստյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 3 նիստի թիվ 3 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ դեկանի հաշվետվությունը 2017 թ. բանասիրական ֆակուլտետում 

կատարված աշխատանքների մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ  Ա. Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել 2017 թ. տարեկան հաշվետվությունը: 

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 3 նիստի թիվ 3 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի հայցորդ Նինել Գագիկի Սարգսյանի թեկնածուական ատենախոսության 

թեմայի և գիտական ղեկավարի ընտրության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ս. Դանիելյանը, նույն ամբիոնի պրոֆեսոր 

Մ. Գիլավյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Նինել Գագիկի Սարգսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմա հաստատել «Արմեն Մարտիրոսյանի բանաստեղծական 

աշխարհը», գիտական ղեկավար նշանակել  պրոֆեսոր Մարտին Գիլավյանին:  

      

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 3 նիստի թիվ 3 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, բ. գ. թ. Ս. 

Ղարիբյանի՝ բուհի մասնագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

կրթական ծրագրերի «Արևմտահայ գրական լեզու» ծրագիր-փաթեթը հրատարակության 

երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. 

Համբարձումյանը, հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ս. Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝   բ. գ. թ., դոցենտ Ս. Ղարիբյանի «Արևմտահայ գրական լեզու» 

առարկայի ծրագիր-փաթեթը երաշխավորել հրատարակությանֈ 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 3 նիստի թիվ 3 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝  հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Ս. 

Ղարիբյանի «Գրական արևմտահայերենի ձեռնարկ»-ը հրատարակության երաշխավորելու 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. 

Համբարձումյանը, հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ս. Դանիելյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  բ. գ. թ., դոցենտ Ս. Ղարիբյանի «Գրական արևմտահայերենի 

ձեռնարկ»-ը երաշխավորել հրատարակության: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 3 նիստի թիվ 3 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝  հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոսներ 

մ.գ.թ., դոցենտ Գ. Խալաթյանի, բ.գ.թ., դոցենտ Ս. Ղարիբյանի, բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. 

Ջուլֆայանի բուհի մասնագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի «Ժամանակակից հայոց լեզու. 

բառագիտություն» ծրագիր-փաթեթը հրատարակության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. 

Համբարձումյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ`  մ.գ.թ., դոցենտ Գ. Խալաթյանի, բ.գ.թ., դոցենտ Ս. Ղարիբյանի, բ.գ.թ., 

դոցենտ Ռ. Ջուլֆայանի բուհի մասնագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի «Ժամանակակից հայոց լեզու 

բառագիտություն» առարկայի ծրագիր-փաթեթը երաշխավորել հրատարակությանֈ 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



 

ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 3 նիստի թիվ 3 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի առաջարկը՝ ամբիոնի կողմից սպասարկվող հարակից բաժանմունքներում 

հայ գրականությունից միջանկյալը գրավորի փոխարեն բանավոր անցկացնելու 

մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ս. Դանիելյանը, հայ հին և 

միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, 

պրոֆ. Աելիտա Դոլուխանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` ընդունել հարակից բաժանմունքներում հայ գրականությունից 

միջանկյալը գրավորի փոխարեն բանավոր անցկացնելու առաջարկը: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 3 նիստի թիվ 3 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝  հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոսներ մ.գ.թ., 

դոցենտ Գ. Խալաթյանի, բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Ջուլֆայանի բ.գ.թ., դոցենտ Ս. Ղարիբյանի բուհի 

մասնագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի 

«Ժամանակակից հայոց լեզու. հնչյունաբանություն» ծրագիր-փաթեթը հրատարակության 

երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. 

Համբարձումյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ`  մ.գ.թ., դոցենտ Գ. Խալաթյանի, բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Ջուլֆայանի բ.գ.թ., 

դոցենտ Ս. Ղարիբյանի բուհի մասնագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի «Ժամանակակից հայոց լեզու 

հնչյունաբանություն» առարկայի ծրագիր-փաթեթը երաշխավորել հրատարակությանֈ 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 3 նիստի թիվ 3 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանի առաջարկը հայ նոր եւ նորագույն 

գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը նշանավոր 

գիտնական-մանկավարժ, ամբիոնի երախտավոր, բանասիրական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր Վաչե Զոհրաբի Պարտիզունու (Թադեւոսյան) անունով կոչելու 

մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Ս. Դանիելյանը, հայ հին և 

միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, 

պրոֆ. Աելիտա Դոլուխանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` պաշտպանել ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանի 

առաջարկը՝ հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնը անվանակոչել պրոֆ. Վաչե Պարտիզունու անունով: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 3 նիստի թիվ 3 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Հասմիկ Գագիկի Հովսեփյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Աելիտա Դոլուխանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Հասմիկ Գագիկի Հովսեփյանի 

թեկնածուական ատենախոսության թեմա հաստատել «Գրիգոր Մագիստրոսի 

ստեղծագործությունները Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրերում»: 

Գիտական ղեկավար հաստատել ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր Աելիտա Գուրգենի Դոլոխանյանին: 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 

2018 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 4 ՆԻՍՏ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման մասին դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանի զեկուցումը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ  Ա. 

Գալստյանը (զեկուցումը կցվում է): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման մասին դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանի զեկուցումը 

ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Առկա ուսուցման համակարգի քննաշրջանի ամփոփման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, բ.գ.թ., դոցենտ 

Նաիրա Խաչատրյանը (հաշվետվությունը կցվում է): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Առկա ուսուցման համակարգի քննաշրջանի ամփոփման մասին 

դոցենտ Նաիրա Խաչատրյանի հաշվետվությունը ընդունել ի գիտություն: 

    

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Դպրոցներում քարոզչական աշխատանքի մասին բանասիրական 

ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանի զեկուցումը (զեկուցումը 

կցվում է): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանը, հայ հին եւ միջնադարյան 

գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ 



թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Աելիտա Դոլոխանյանը, Հայ նոր և նորագույն 

գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. 

Սուրեն Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Դպրոցներում քարոզչական աշխատանքի մասին բանասիրական 

ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանի զեկուցումը ընդունել ի 

գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 

 

ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2018 թ. հունվարի 30-ի թիվ 4 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

Հարց 1 

 

ԼՍԵՑԻՆ` Բանասիրական ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմից 

համալսարանի Գիտական խորհրդում անդամների թեկնածության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ`Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ 

Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` հաստատել Գիտական խորհրդում ընդգրկված անդամների նախկին 

կազմը՝ 

Սուրեն Դանիելյան - բ.գ.դ., պրոֆ., Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, 

Աելիտա Դոլուխանյան – ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆ., Հայ հին և 

միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, 

Լալիկ Խաչատրյան – բ.գ.դ., Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի պրոֆեսոր, 



Վազգեն Համբարձումյան - բ.գ.դ., պրոֆ., Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար: 

 

Հարց 2 

ԼՍԵՑԻՆ` ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կազմակերպած գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության թեմատիկ մրցույթին Հայ հին և միջնադարյան 

գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի՝ «Հայագիտությունը 

Անգլիայում XVIII-XX դարերում» թեմայով մասնակցության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Գ.Դոլուխանյանը: Թեման իրականացնող 

խումբն է` 

1. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Գ.Դոլուխանյանը -

ղեկավար, 

2. բան.գիտ.թեկնածու, դոցենտ Պ.Տ.Սահակյանը - կատարող, 

3. բան.գիտ.թեկնածու, դոցենտ Լ.Վ.Հովսեփյանը – կատարող, 

4. ամբիոնի ասպիրանտ Հ.Գ.Հովսեփյանը (27 տարեկան) - կատարող: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` հաստատել «Հայագիտությունը Անգլիայում XVIII-XX դարերում» 

թեման` մրցույթին մասնակցելու համար: 

 

Հարց 4 

 

ԼՍԵՑԻՆ` ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կազմակերպած գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության թեմատիկ մրցույթին Հայոց լեզվի և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, բ.գ.դ. Լալիկ Խաչատրյանի՝ 

«Լեզվաբանական ուսմունքներ և նորագույն ուղղություններ (տարժամանակյա և 

համաժամանակյա ասպեկտ)» թեմայով մասնակցության հարցը: 



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ`Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 

պրոֆեսոր, բ.գ.դ. Լալիկ Խաչատրյանը: Թեման իրականացնող խումբն է` 

1. բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ. Մ. Խաչատրյան - ղեկավար, 

2. մ.գ.թ., դոցենտ Մ. Վ. Միրումյան - կատարող, 

3. ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտ Հ. Վ. 

Թորոսյան – կատարող: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` հաստատել «Լեզվաբանական ուսմունքներ և նորագույն 

ուղղություններ (տարժամանակյա և համաժամանակյա ասպեկտ)» թեման` 

մրցույթին մասնակցելու համար: 

Հարց 5 

 

ԼՍԵՑԻՆ` Բանասիրական ֆակուլտետի ԲԿԾ մասնագրի հաստատման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` հաստատել ֆակուլտետի ԲԿԾ մասնագիրը: 

 

Հարց 6 

 

ԼՍԵՑԻՆ - Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի գլխավոր խմբագիր Սիրվարդ Ալեքսանդրի Ասրյանի Ժ.01.02 

«Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական 

գիտությունների թեկնածուի աստիճանի հայցման ներկայացված ‹‹Ռուբեն 

Հովսեփյանի ստեղծագործությունը›› ատենախոսության վերնագիրը ‹‹Ռուբեն 

Հովսեփյանի գեղարվեստական արձակը›› վերաձևակերպելու մասին:  

Գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆ. Մարտին Գիլավյան: 

 



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հայ նոր եւ նորագույն 

գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ.,պրոֆ. Ս. 

Դանիելյանը, գիտական ղեկավար՝բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Մ. Գիլավյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Սիրվարդ Ալեքսանդրի Ասրյանի ‹‹Ռուբեն Հովսեփյանի 

ստեղծագործությունը›› վերնագրով ատենախոսության խորագիրը վերահաստատել 

‹‹Ռուբեն Հովսեփյանի գեղարվեստական արձակը››: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2018 թ. հունվարի 30-ի թիվ 4 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

 

ԼՍԵՑԻՆ` ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կազմակերպած գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության թեմատիկ մրցույթին Հայ հին և միջնադարյան 

գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի՝ «Հայագիտությունը 

Անգլիայում XVIII-XX դարերում» թեմայով մասնակցության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Գ.Դոլուխանյանը: Թեման իրականացնող 

խումբն է` 

1. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Գ.Դոլուխանյանը -

ղեկավար, 

2. բան.գիտ.թեկնածու, դոցենտ Պ.Տ.Սահակյանը - կատարող, 

3. բան.գիտ.թեկնածու, դոցենտ Լ.Վ.Հովսեփյանը – կատարող, 

4. ամբիոնի ասպիրանտ Հ.Գ.Հովսեփյանը (27 տարեկան) - կատարող: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` հաստատել «Հայագիտությունը Անգլիայում XVIII-XX դարերում» 

թեման` մրցույթին մասնակցելու համար: 

  

      

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2018 թ. հունվարի 30-ի թիվ 4 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

 

ԼՍԵՑԻՆ` ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կազմակերպած գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության թեմատիկ մրցույթին Հայոց լեզվի և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, բ.գ.դ. Լալիկ Խաչատրյանի՝ 

«Լեզվաբանական ուսմունքներ և նորագույն ուղղություններ (տարժամանակյա և 

համաժամանակյա ասպեկտ)» թեմայով մասնակցության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ`Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 

պրոֆեսոր, բ.գ.դ. Լալիկ Խաչատրյանը: Թեման իրականացնող խումբն է` 

1. բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ. Մ. Խաչատրյան - ղեկավար, 

2. մ.գ.թ., դոցենտ Մ. Վ. Միրումյան - կատարող, 

3. ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտ Հ. Վ. 

Թորոսյան – կատարող: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` հաստատել «Լեզվաբանական ուսմունքներ և նորագույն 

ուղղություններ (տարժամանակյա և համաժամանակյա ասպեկտ)» թեման` 

մրցույթին մասնակցելու համար: 

  

      

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2018 թ. հունվարի 30-ի թիվ 4 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ` Բանասիրական ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմից 

համալսարանի Գիտական խորհրդում անդամների թեկնածության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ`Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ 

Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` հաստատել Գիտական խորհրդում ընդգրկված անդամների նախկին 

կազմը՝ 

Սուրեն Դանիելյան - բ.գ.դ., պրոֆ., Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, 

Աելիտա Դոլուխանյան – ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆ., Հայ հին և 

միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, 

Լալիկ Խաչատրյան – բ.գ.դ., Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի պրոֆեսոր, 

Վազգեն Համբարձումյան - բ.գ.դ., պրոֆ., Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար: 

  

      

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2018 թ. հունվարի 30-ի թիվ 4 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ` ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կազմակերպած գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության թեմատիկ մրցույթին Հայ հին և միջնադարյան 

գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի՝ «Հայագիտությունը 

Անգլիայում XVIII-XX դարերում» թեմայով մասնակցության հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Գ.Դոլուխանյանը: Թեման իրականացնող 

խումբն է` 

1. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Գ.Դոլուխանյանը -

ղեկավար, 

2. բան.գիտ.թեկնածու, դոցենտ Պ.Տ.Սահակյանը - կատարող, 

3. բան.գիտ.թեկնածու, դոցենտ Լ.Վ.Հովսեփյանը – կատարող, 

4. ամբիոնի ասպիրանտ Հ.Գ.Հովսեփյանը (27 տարեկան) - կատարող: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` հաստատել «Հայագիտությունը Անգլիայում XVIII-XX դարերում» 

թեման` մրցույթին մասնակցելու համար: 

  

      

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2018 թ. հունվարի 30-ի թիվ 4 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

 

ԼՍԵՑԻՆ - Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի գլխավոր խմբագիր Սիրվարդ Ալեքսանդրի Ասրյանի Ժ.01.02 

«Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական 

գիտությունների թեկնածուի աստիճանի հայցման ներկայացված ‹‹Ռուբեն 

Հովսեփյանի ստեղծագործությունը›› ատենախոսության վերնագիրը ‹‹Ռուբեն 

Հովսեփյանի գեղարվեստական արձակը›› վերաձևակերպելու մասին:  

Գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆ. Մարտին Գիլավյան: 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հայ նոր եւ նորագույն 

գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ.,պրոֆ. Ս. 

Դանիելյանը, գիտական ղեկավար՝բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Մ. Գիլավյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Սիրվարդ Ալեքսանդրի Ասրյանի ‹‹Ռուբեն Հովսեփյանի 

ստեղծագործությունը›› վերնագրով ատենախոսության խորագիրը վերահաստատել 

‹‹Ռուբեն Հովսեփյանի գեղարվեստական արձակը››: 

 

  

      

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 



Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 

2018 Թ. ՄԱՐՏԻ 28-Ի ԹԻՎ 5 ՆԻՍՏ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի հաշվետվությունը 2017-2018 ուսումնական տարվա գործունեության 

վերաբերյալ: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը (զեկուցումը կցվում 

է): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

ԼՍԵՑԻՆ՝ ԱԲ-4, ՀԲ-5 եւ ԱՄ-2 կուրսերի երկրորդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ 

ստուգման արդյունքների մասին հաշվետվությունը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, բ.գ.թ., դոցենտ 

Նաիրա Խաչատրյանը (հաշվետվությունը կցվում է): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ ԱԲ-4, ՀԲ-5 եւ ԱՄ-2 կուրսերի երկրորդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ 

ստուգման արդյունքների մասին դոցենտ Նաիրա Խաչատրյանի հաշվետվությունը 

ընդունել ի գիտություն: 

    

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Մագիստրոսական թեզերի թեմաների խորագրերի վերահաստատման 

մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Աշոտ Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Մագիստրոսական թեզերի թեմաների խորագրերը 

վերահաստատման մասին: 

 



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 

Հարց 1 

ԼՍԵՑԻՆ` Բանասիրական ֆակուլտետի ուսումնական պլանների հաստատման 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ`Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ 

Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` հաստատել ուսումնական պլանները 

 

Հարց 2 

ԼՍԵՑԻՆ`«Համազգային» հայ կրթական եւ մշակութային միության սահմանած 

«Հակոբ Կարապենց» միանվագ կրթաթոշակին (2017-2018 ուսումնական տարի) 

բանասիրական ֆակուլտետի բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանող Լիլիթ 

Պապեյանի  թեկնածության ներկայացման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա. 

Գալստյանը, հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Լիլիթ Պապեյանին ներկայացնել «Համազգային» հայ կրթական եւ 

մշակութային միության սահմանած «Հակոբ Կարապենց» միանվագ կրթաթոշակի: 

Հարց 3 

ԼՍԵՑԻՆ` լիբանանահայ գրող, քննադատ եւ հրապարակախոս Գեւորգ Աճեմյանի 

«Երկեր»-ի Դ եւ Ե հատորները (քննադատություն եւ հրապարակագրություն, 

առաջաբանի հեղինակներ՝ Ս. Դանիելյան, Ք. Աբրահամյան) տպագրության 

երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` Հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Ս. Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Գեւորգ Աճեմյանի «Երկեր»-ի Դ եւ Ե հատորները երաշխավորել 

տպագրության: 



Հարց 4 

ԼՍԵՑԻՆ` Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, 

պրոֆեսոր Վազգեն Համբարձումյանի «Լեզվաբանության հիմունքներ» բուհական 

դասագիրքը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ`պրոֆեսոր Վազգեն Համբարձումյանը, բանասիրական 

ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանը, հայ հին և միջնադարյան 

գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Աելիտա 

Դոլուխանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` պրոֆեսոր Վազգեն Համբարձումյանի «Լեզվաբանության 

հիմունքներ» բուհական դասագիրքը երաշխավորել տպագրության: 

 

Հարց 5 

ԼՍԵՑԻՆ` Հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Տաթեւիկ Գագիկի Պողոսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման մասնակի փոփոխությամբ հաստատելու հայցը (գիտական 

ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մարտին Գիլավյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ս. Դանիելյանը եւ գիտական 

ղեկավար, պրոֆ.՝ Մ. Գիլավյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Տաթեւիկ Գագիկի Պողոսյանի ‹‹Հրաչյա Հովհաննիսյանի կյանքը եւ 

ստեղծագործությունը›› թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 

հետեւյալ ձեւակերպմամբ՝ ‹‹Հրաչյա Հովհաննիսյանի պոեզիայի գեղագիտական 

համակարգը››: Գիտական ղեկավար վերահաստատել բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մարտին 

Գիլավյանին: 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2018 թ. մարտի 28-ի թիվ 5 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

 

ԼՍԵՑԻՆ` «Համազգային» հայ կրթական եւ մշակութային միության սահմանած 

«Հակոբ Կարապենց» միանվագ կրթաթոշակին (2017-2018 ուսումնական տարի) 

բանասիրական ֆակուլտետի բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանող Լիլիթ 

Պապեյանի  թեկնածության ներկայացման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ`բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա. 

Գալստյանը, հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ`Լիլիթ Պապեյանին ներկայացնել «Համազգային» հայ կրթական եւ 

մշակութային միության սահմանած «Հակոբ Կարապենց» միանվագ կրթաթոշակի: 

  

      

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2018 թ. մարտի 28-ի թիվ 5 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից  

 

ԼՍԵՑԻՆ` լիբանանահայ գրող, քննադատ եւ հրապարակախոս Գեւորգ Աճեմյանի 

«Երկեր»-ի Դ եւ Ե հատորները (քննադատություն եւ հրապարակագրություն, 

առաջաբանի հեղինակներ՝ Ս. Դանիելյան, Ք. Աբրահամյան) տպագրության 

երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` Հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Ս. Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Գեւորգ Աճեմյանի «Երկեր»-ի Դ եւ Ե հատորները երաշխավորել 

տպագրության: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ   



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2018 թ. մարտի 28-ի թիվ 5 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ` Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, 

պրոֆեսոր Վազգեն Համբարձումյանի «Լեզվաբանության հիմունքներ» բուհական 

դասագիրքը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ`պրոֆեսոր Վազգեն Համբարձումյանը, բանասիրական 

ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանը, հայ հին և միջնադարյան 

գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Աելիտա 

Դոլուխանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` պրոֆեսոր Վազգեն Համբարձումյանի «Լեզվաբանության 

հիմունքներ» բուհական դասագիրքը երաշխավորել տպագրության: 

  

      

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2018 թ. մարտի 28-ի թիվ 5 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ` Հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Տաթեւիկ Գագիկի Պողոսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման մասնակի փոփոխությամբ հաստատելու հայցը (գիտական 

ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մարտին Գիլավյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ս. Դանիելյանը եւ գիտական 

ղեկավար, պրոֆ.՝ Մ. Գիլավյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Տաթեւիկ Գագիկի Պողոսյանի ‹‹Հրաչյա Հովհաննիսյանի կյանքը եւ 

ստեղծագործությունը›› թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 

հետեւյալ ձեւակերպմամբ՝ ‹‹Հրաչյա Հովհաննիսյանի պոեզիայի գեղագիտական 

համակարգը››: Գիտական ղեկավար վերահաստատել բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մարտին 

Գիլավյանին: 

      

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 

2018 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 1-Ի ԹԻՎ 6 ՆԻՍՏ 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 

հաշվետվությունը 2017-2018 ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Վազգեն Համբարձումյանը (զեկուցումը 

կցվում է): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ պրոֆ. Վազգեն Համբարձումյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

ԼՍԵՑԻՆ՝ ԱՄ-2 կուրսի մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության 

արդյունքների ամփոփման: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Ա. Գալստյանը 

(փաստաթուղթը կցվում է): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  դոցենտ Ա. Գալստյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3 

ԼՍԵՑԻՆ՝ ԱԲ-4 կուրսի ավարտական քննությունների արդյունքների ամփոփման 

մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Ա. Գալստյանը 

(փաստաթուղթը կցվում է): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  դոցենտ Ա. Գալստյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 

ԼՍԵՑԻՆ՝ ՀԲ-5 կուրսի ավարտական աշխատանքների պաշտպանության 

նախապատրաստական փուլի մասին: 



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Հայ հին եւ միջնադարյան գրականության եւ նրա դասավանդման 

ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Աելիտա Դոլուխանյանը, նոր եւ նորագոյն գրականության եւ 

նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը, Հայոց 

լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Վազգեն 

Համբարձումյանը  (փաստաթղթերը կցվում են); 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  Վարիչների զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն: 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 5 

Հարց 1 

ԼՍԵՑԻՆ` Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Աելիտա Գուրգենի Դոլուխանյանի 

ասպիրանտ Լիանա Սամվելի Օհանյանի «Կարինե Խոդիկյանի ստեղծագործական 

աշխարհը» գրքույկը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` պրոֆեսոր Ա. Գ. Դոլուխանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Լիանա Սամվելի Օհանյանի «Կարինե Խոդիկյանի 

ստեղծագործական աշխարհը» գրքույկը երաշխավորել  տպագրության: 

Հարց 2 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնում 2017 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 4689-Ա հրամանով 

հայցորդ հրամանագրված Հերմինե Հովսեփի Զարմանյանի ատենախոսության 

թեմայի եւ գիտական ղեկավարի հաստատման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ս. Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Հերմինե Զարմանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմա 

հաստատել ‹‹Երվանդ Ազատյանի գրականագիտական հայացքները», գիտական 

ղեկավար նշանակել Սուրեն Դանիելյանին: 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. հունիսի 1-ի թիվ 6 նիստի թիվ 5 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ` Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Աելիտա Գուրգենի Դոլուխանյանի 

ասպիրանտ Լիանա Սամվելի Օհանյանի «Կարինե Խոդիկյանի ստեղծագործական 

աշխարհը» գրքույկը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` պրոֆեսոր Ա. Գ. Դոլուխանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Լիանա Սամվելի Օհանյանի «Կարինե Խոդիկյանի 

ստեղծագործական աշխարհը» գրքույկը երաշխավորել  տպագրության: 

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. հունիսի 1-ի թիվ 6 նիստի թիվ 5 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնում 2017 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 4689-Ա հրամանով 

հայցորդ հրամանագրված Հերմինե Հովսեփի Զարմանյանի ատենախոսության 

թեմայի եւ գիտական ղեկավարի հաստատման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ս. Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Հերմինե Զարմանյանի թեկնածուական ատենախոսության թեմա 

հաստատել ‹‹Երվանդ Ազատյանի գրականագիտական հայացքները», գիտական 

ղեկավար նշանակել Սուրեն Դանիելյանին: 

 

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

 

 

 

  



Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 

2018 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 4-Ի ԹԻՎ 7 ՆԻՍՏ 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 

 

Բանասիրական ֆակուլտետում խորհրդի անդամների հետ հանդիպում ունեցավ 

համալսարանի ռեկտոր, պրոֆ. Ռուբեն Միրզախանյանը: 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Ֆակուլտետում տիրող իրավիճակի հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ ռեկտոր, պրոֆ. Ռուբեն Միրզախանյանը, ֆակուլտետի դեկան, 

դոցենտ Ա. Գալստյանը, Պեյո Յավորովի անվան թիվ 131 դպրոցի տնօրեն Սուսաննա 

Դավթյանը, հայոց լեզվի եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր 

Էդուարդ Մկրտչյանը, հայ հին եւ միջնադարյան գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Աելիտա Դոլուխանյանը, նույն 

ամբիոնի դոցենտ Պարույր Սահակյանը: 

Համալսարանի ռեկտորն անդրադարձավ ֆակուլտետի 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին, մասնագիտական որակներին: Խոսեց 

ստեղծված որոշակի անհասկացողության շուրջ, ինչին, սակայն, չարժե առանձնակի 

ուշադրություն սեւեռել: Նա գնահատելի համարեց վերջին երկու տարում 

ուսանողների ներգրավումը: Իր խոսքում մասնավորապես նշեց, որ յաջորդ 

ուսումնական տարում դասախոսների ծանրաբեռնվածությունը իջնելու է մոտ 100 

ժամով, սակայն դրույքաչափերը փոփոխության չեն ենթարկվի: Նա նաեւ 

անդրադարձավ google classroom ծրագրին, նրա առավելություններին, ներդրման 

խնդիրներին: 

Համալսարան-դպրոց համագործակցության մասին խոսեց թիվ 131 դպրոցի 

տնօրեն Սուսաննա Դավթյանը: Նա մասնավորապես ընդգծեց բանասիրական 

ֆակուլտետի ուսանողների առանձնահատուկ պատասխանատու վերաբերմունքը 



պրակտիկայի նկատմամբ եւ իր գոհունակությունը հայտնեց նաեւ պրակտիկայի 

պատասխանատուներից: 

Պրոֆ. Էդուարդ Մկրտչյանի նկատառումով սա առաջին դեպքն է, երբ ֆակուլտետի 

խորհրդի նիստ է հրավիրվում նման օրակարգով: Նա նկատեց, որ դեկանը 

տիրապետում է իրավիճակին եւ կարողանում է համախմբել դասախոսներին: 

Այնպես որ, կարելի է եւ ցծանրանալ դեպքի վրա: 

Պրոֆ. Աելիտա Դոլոխուխանյանը խոսեց Համալսարանի միջազգայնացման 

մասին, մասնավորապես հայ-սերբական առնչությունների եւ մեր եւ Նովի Սադ 

համալսարանների միջեւ հնարավոր համաձայնագրի կնքման շուրջ: Նա եւս ընդգծեց 

Ա. Գալստյանի կազմակերպչական ջիղի եւ ղեկավարելու ու համախմբելու ուժի 

մասին: 

Դոցենտ Պ. Սահակյանը նույնպես բարձր գնահատեց ֆակուլտետում տարվող 

աշխատանքը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ ելույթներն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հաշվետվություն 2017-2018 ուսումնական տարվա բանասիրական 

ֆակուլտետի գործունեության վերաբերյալ: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Ա. Գալստյանը 

(հաշվետվությունը կցվում է): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

Հարց 1 

ԼՍԵՑԻՆ` Հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Ք. Աբրահամյանին դոցենտության 

ներկայացնելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` Հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սուրեն Դանիելյանը, բանասիրական 

ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` ասիստենտ Ք. Աբրահամյանին ներկայացնել դոցենտության: 

 

Հարց 2 

 

ԼՍԵՑԻՆ` Բանասիրական ֆակուլտետի ԲԿԾ մասնագրի հաստատման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` հաստատել ֆակուլտետի ԲԿԾ մասնագիրը: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի  

2018 թ. հուլիսի 4-ի թիվ 8 նիստի թիվ 2 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ բանասիրական ֆակուլտետի ԲԿԾ եւ ՄԿԾ մասնագրերի հաստատման 

հարցըֈ 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանըֈ 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել ԲԿԾ եւ ՄԿԾ մասնագրերը: 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. հուլիսի 4-ի թիվ 8 նիստի թիվ 2 արձանագրությունից 

 

 

 ԼՍԵՑԻՆ` Հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Ք. Աբրահամյանին դոցենտության 

ներկայացնելու հարցը: 

 

  ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` Հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սուրեն Դանիելյանը, բանասիրական 

ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Գալստյանը: 

 

 ՈՐՈՇԵՑԻՆ` ասիստենտ Ք. Աբրահամյանին ներկայացնել դոցենտության: 

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 


