
Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018-2019 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԹԻՎ 1 ՆԻՍՏ 
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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի 2018-2019 ուստարվա ուսումնական 

գործընթացի մեկնարկի եւ Google Classroom ծրագրի վերաբերյալ ֆակուլտետի դեկան 

Աշոտ Գալստյանի զեկուցումը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Ա. Գալստյանը: 

Նա ներկայացրեց ֆակուլտետի խորհրդի 2018-2019 ուսումնական տարվա պլանը: 

Նա մասնավորապես ծանրացավ ընդունելության խնդիրների վրա: Այս տարի 

բանասիրական ֆակուլտետի ԲԿԾ առկա ուսուցման համակարգ են ընդունվել 32 

ուսանող: ՄԿԾ ԱՄ-1 կուրսում ունենք 11 հոգի, որոնցից 4-ը՝ անվճար համակարգում, 

նրանցից հայ նոր եւ նորագուն գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոն են գնացել 7-ը, հայ հին եւ միջնադարյան գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 2-ը եւ նույնքան՝ հայոց լեզվի եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն:  ԲԿԾ ՀԲ եւ ՄԿԾ ՀՄ ընդունելությունները դեռ 

ավարտված չեն: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Աշոտ Գալստյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն եւ հաստատել 

ֆակուլտետի խորհրդի գործունեության տարեկան պլանը: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Էլեկտրոնային տեղեկագրերի լրացման եւ միավորների բաշխման 

հարցի մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի փոխդեկան, դոցենտ Ն. 

Խաչատրյանը: Նա մասնավորապես դասախոսական կազմից խնդրեց տեղեկագրերը 



լրացնել ժամանակին եւ ուշադիր: Դրանց ոչ ժամանակին լրացնելը շղթայականորեն 

ազդում է նաեւ դեկանատի աշխատանքի եւ ուսումնական մասի պահանջների 

կատարման վրա: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Ն. Խաչատրյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3 

Հարց 1 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ ԱԲ-3 կուրսի պրակտիկայի ընթացքի եւ ԱՄ-2 կուրսի պրակտիկայի 

կազմակերպման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավար 

Լուսինե Գալստյանը: Նա նշեց, որ պրակտիկան ճանաչողական է, սակայն այս տարի 

ուսանողները պիտի նաեւ երկուական դասեր վարեն, ինչը մի կողմից կնվազեցնի 

նախորդ պրակտիկայի կրկնության հնարավորությունը, մյուս կողմից ուսանողներին 

կնախապատրաստի կիրառական պրակտիկային:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Լուսինե Գալստյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

Հարց 2 

ԼՍԵՑԻՆ` Վ. Պարտիզունու անվան հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի նախաձեռնած Առաջին Հանրապետության 100 

ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի (2018, մայիս 18) նյութերի 

ժողովածուի տպագրությունը երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ս. Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված 

հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն երաշխավորել տպագրության: 

 

 



Հարց 3 

 

ԼՍԵՑԻՆ` ներբուհական մրցութային փուլում բանասիրական ֆակուլտետում 

հաղթած բակալավրիատի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Զվարթ Արայիկի Ամբրոյանի 

թեկնածությունը կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի 1005-Ն որոշման 

համաձայն անվանական կրթաթոշակի ներկայացնելու հարցը (հայագիտության 

ոլորտ): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ 

Գալստյանը, Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ս. Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Զվարթ Արայիկի Ամբրոյանի թեկնածությունը ներկայացնել 

անվանական կրթաթոշակի: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. սեպտեմբերի 27-ի թիվ 1 նիստի թիվ 3 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ` Վ. Պարտիզունու անվան հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի նախաձեռնած Առաջին Հանրապետության 100 

ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի (2018, մայիս 18) նյութերի 

ժողովածուի տպագրությունը երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ս. Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված 

հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն երաշխավորել տպագրության: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. սեպտեմբերի 27-ի թիվ 1 նիստի թիվ 3 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ` ներբուհական մրցութային փուլում բանասիրական ֆակուլտետում 

հաղթած բակալավրիատի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Զվարթ Արայիկի Ամբրոյանի 

թեկնածությունը կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի 1005-Ն որոշման 

համաձայն անվանական կրթաթոշակի ներկայացնելու հարցը (հայագիտության 

ոլորտ): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ 

Գալստյանը, Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Ս. Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Զվարթ Արայիկի Ամբրոյանի թեկնածությունը ներկայացնել 

անվանական կրթաթոշակի: 

  

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018-2019 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԹԻՎ 1 ՆԻՍՏ (15.11.2018) 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Էլեկտրոնային տեղեկագրերի լրացման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Ա. Գալստյանը: 

Նա պրոֆեսորադասախոսական կազմին հորդորեց ուշադրությամբ լրացնել 

տեղեկագրերը, որովհետեւ սխալներն անշտկելի են: Նա նաեւ նշեց ֆակուլտետում 

առաջիկայում նախատեսված միջոցառումների մասին՝ նոյեմբերի 21-ին՝ գիտաժողով՝ 

նվիրված Աշոտ Աբրահամյանի 100 ամյակին, նոյեմբերիի 22-ին՝ բաց դռների օր եւ 

օլիմպիադա հանրապետության դպրոցների 11-րդ եւ 12-րդ դասարանների միջեւ, 

ինչը նաեւ քարոզարշավի մաս է կազմում: 

Դեկանը նաեւ տեղեկացրեց բանասիրական ֆակուլտետի՝ առաջիկա տարում 

վարձրավճարների թանկացման մասին. 330.000 ՀՀ դրամից այն կբարձրանա 390.000-

ի: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Աշոտ Գալստյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

ԼՍԵՑԻՆ՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջադիմության ամփոփման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի փոխդեկան, դոցենտ Ա. 

Գալստյանը (զեկուցումը կցվում է): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Ն. Խաչատրյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

 

  



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Պրակտիկայի ընթացքի մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավար, դոցենտ 

Լուսինե Գալստյանը, Պեյո Յավորովի անվան թիվ 131 դպրոցի տնօրեն Սուսաննա 

Դավթյանը: Լ. Գալստյանը նշեց, որ չորրորդ կուրսում պրակտիկան ավարտվել է: Նա 

ընդգծեց հատկապես չորրորդ կուրսի ուսանող Կարինե Հովհաննիսյանին, որ իր 

պրակտիկան համավոր նախընտրել է անցնել Չինարի գյուղի դպրոցում: Երրորդ 

կուրսի շարունակական պրակտիկան ընթացքի մեջ է եւ կավարտի դեկտեմբերի 14-

ին: Պաշտպանությունը կազմակերպվելու է քննաշրջանի ժամանակ: Տնօրեն Ս. 

Դավթյանն ընդգծեց բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների առանձնակի 

ջանասիրությունը: Նրանք կազմակերպում են միջոցառումներ, ինչպես օրինակ 

Երեւանի 2800-ամյակին եւ երախտագտագիտության տոնին նվիրված զույգ 

հանդիսությունները, մնում են դպրոցում դասերից հետո, մասնակցում երկարօրյայի 

աշխատանքներին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Ն. Խաչատրյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 

Հարց 1 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ հին և միջնադարյան  գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Հասմիկ Գագիկի Հովսեփյանի  

ատեստավորման հարցըֈ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Գ. 

Դոլուխանյանըֈ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ ատեստավորել հայ հին և միջնադարյան  գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Հասմիկ Գագիկի 

Հովսեփյանին` հիմք ընդունելով մեկ տարվա ընթացքում կատարած 

աշխատանքները: 



Հարց 2 

ԼՍԵՑԻՆ՝ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Էդգար Վլադիսլավի Ապրեսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Գ. 

Դոլուխանյանըֈ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հայցորդ Էդգար Վլադիսլավի Ապրեսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմա հաստատել §Բանահյուսական նյութերի ուսուցումը 

հիմնական և ավագ դպրոցներում¦: Գիտական ղեկավար հաստատել ՀՀ ԳԱԱ 

թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Աելիտա Գուրգենի Դոլուխանյանին: 

 

Հարց 3 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ հին և միջնադարյան  գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Լիլյա Արթուրի Հարությունյանի  

ատեստավորման հարցըֈ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր Ա.Գ.Դոլուխանյանըֈ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ ատեստավորել հայցորդ Լիլյա Հարությունյանին` հիմք ընդունելով մեկ 

տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները: 

 

Հարց 4 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ հին և միջնադարյան  գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Օվսաննա Սենիկի Խաչատրյանի 

ատեստավորման հարցըֈ 

 



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր Ա.Գ.Դոլուխանյանըֈ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ ատեստավորել հայցորդ Օվսաննա  Խաչատրյանին` հիմք ընդունելով 

մեկ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները: 

Հարց 5 

ԼՍԵՑԻՆ`  Վ. Պարտիզունու անվ. հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Հերմինե Հովսեփի Զարմանյանի 

ատեստավորման հարցը (գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆ. Ս. Դանիելյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝  ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` ատեստավորել հայցորդ Հերմինե Հովսեփի Զարմանյանին՝ հիմք 

ընդունելով մեկ տարվա կատարած աշխատանքները: 

Հարց 6 

ԼՍԵՑԻՆ`  Վ. Պարտիզունու անվ. հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Նինել Գագիկի Սարգսյանի 

ատեստավորման հարցը (գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆ. Մ. Գիլավյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝  ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` ատեստավորել հայցորդ Նինել Գագիկի Սարգսյանին՝ հիմք 

ընդունելով մեկ տարվա կատարած աշխատանքները: 

Հարց 7 

ԼՍԵՑԻՆ՝ բանասիրական ֆակուլտետի 2018 թ. հաշվետվության հաստատման 

հարցը: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել 2018 թ. տարեկան հաշվետվությունը: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. նոյեմբերի 15-ի թիվ 2 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Էդգար Վլադիսլավի Ապրեսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Գ. 

Դոլուխանյանըֈ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հայցորդ Էդգար Վլադիսլավի Ապրեսյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեմա հաստատել §Բանահյուսական նյութերի ուսուցումը 

հիմնական և ավագ դպրոցներում¦: Գիտական ղեկավար հաստատել ՀՀ ԳԱԱ 

թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Աելիտա Գուրգենի Դոլուխանյանին: 

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. նոյեմբերի 15-ի թիվ 2 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ հին և միջնադարյան  գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Հասմիկ Գագիկի Հովսեփյանի  

ատեստավորման հարցըֈ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Գ. 

Դոլուխանյանըֈ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ ատեստավորել հայ հին և միջնադարյան  գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ Հասմիկ Գագիկի 

Հովսեփյանին` հիմք ընդունելով մեկ տարվա ընթացքում կատարած 

աշխատանքները: 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. նոյեմբերի 15-ի թիվ 2 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Հայ հին և միջնադարյան  գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Մարի Մարտունու Մնացականյանի 

ատեստավորման հարցըֈ 

 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բան. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր Ա.Գ.Դոլուխանյանըֈ 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ ատեստավորել հայցորդ Մարի Մնացականյանին՝ հիմք ընդունելով 

մեկ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները: 

 

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. նոյեմբերի 15-ի թիվ 2 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ`  Վ. Պարտիզունու անվ. հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Հերմինե Հովսեփի Զարմանյանի 

ատեստավորման հարցը (գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆ. Ս. Դանիելյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝  ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` ատեստավորել հայցորդ Հերմինե Հովսեփի Զարմանյանին՝ հիմք 

ընդունելով մեկ տարվա կատարած աշխատանքները: 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. նոյեմբերի 15-ի թիվ 2 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ`  Վ. Պարտիզունու անվ. հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Նինել Գագիկի Սարգսյանի 

ատեստավորման հարցը (գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆ. Մ. Գիլավյան): 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝  ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` ատեստավորել հայցորդ Նինել Գագիկի Սարգսյանին՝ հիմք 

ընդունելով մեկ տարվա կատարած աշխատանքները: 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. նոյեմբերի 15-ի թիվ 2 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ բանասիրական ֆակուլտետի 2018 թ. հաշվետվության հաստատման 

հարցը: 

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

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հաստատել 2018 թ. տարեկան հաշվետվությունը: 

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



ՆԵՐԿԱՅԱԹԵՐԹԻԿ Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

ԽՈՐՀՐԴԻ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԹԻՎ 3 ՆԻՍՏ (26.12.2018) 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Էլեկտրոնային տեղեկագրերի լրացման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Ա. Գալստյանը: 

Նա պրոֆեսորադասախոսական կազմին հորդորեց ուշադրությամբ լրացնել 

տեղեկագրերը, որովհետեւ սխալներն անշտկելի են: Նա նաեւ նշեց ֆակուլտետում 

առաջիկայում նախատեսված միջոցառումների մասին՝ նոյեմբերի 21-ին՝ գիտաժողով՝ 

նվիրված Աշոտ Աբրահամյանի 100 ամյակին, նոյեմբերիի 22-ին՝ բաց դռների օր եւ 

օլիմպիադա հանրապետության դպրոցների 11-րդ եւ 12-րդ դասարանների միջեւ, 

ինչը նաեւ քարոզարշավի մաս է կազմում: 

Դեկանը նաեւ տեղեկացրեց բանասիրական ֆակուլտետի՝ առաջիկա տարում 

վարձրավճարների թանկացման մասին. 330.000 ՀՀ դրամից այն կբարձրանա 390.000-

ի: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Աշոտ Գալստյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

ԼՍԵՑԻՆ՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջադիմության ամփոփման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի փոխդեկան, դոցենտ Ա. 

Գալստյանը (զեկուցումը կցվում է): 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Ն. Խաչատրյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Պրակտիկայի ընթացքի մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավար, դոցենտ 

Լուսինե Գալստյանը, Պեյո Յավորովի անվան թիվ 131 դպրոցի տնօրեն Սուսաննա 

Դավթյանը: Լ. Գալստյանը նշեց, որ չորրորդ կուրսում պրակտիկան ավարտվել է: Նա 



ընդգծեց հատկապես չորրորդ կուրսի ուսանող Կարինե Հովհաննիսյանին, որ իր 

պրակտիկան համավոր նախընտրել է անցնել Չինարի գյուղի դպրոցում: Երրորդ 

կուրսի շարունակական պրակտիկան ընթացքի մեջ է եւ կավարտի դեկտեմբերի 14-

ին: Պաշտպանությունը կազմակերպվելու է քննաշրջանի ժամանակ: Տնօրեն Ս. 

Դավթյանն ընդգծեց բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների առանձնակի 

ջանասիրությունը: Նրանք կազմակերպում են միջոցառումներ, ինչպես օրինակ 

Երեւանի 2800-ամյակին եւ երախտագտագիտության տոնին նվիրված զույգ 

հանդիսությունները, մնում են դպրոցում դասերից հետո, մասնակցում երկարօրյայի 

աշխատանքներին: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Լ. Գալստյանի եւ Ս. Դավթյանի զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 

Հարց 1 

ԼՍԵՑԻՆ՝  Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ 

նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ ձեւակերպված Աննա Մարատի 

Սարգսյանի գիտական թեմայի եւ գիտական ղեկավարի հաստատաման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝  ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հայցորդ Աննա Մարատի Սարգսյանի գիտական թեմա հաստատել 

‹‹Դարասկզբի մտավորականության գեղարվեստական  քննության  փորձը Զապել 

Եսայանի վիպաշխարհում›› եւ գիտական ղեկավար նշանակել պրոֆեսոր Սուրեն 

Դանիելյանին:  

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 3 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝  Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր եւ նորագույն գրականության եւ 

նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ ձեւակերպված Աննա Մարատի 

Սարգսյանի գիտական թեմայի եւ գիտական ղեկավարի հաստատաման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝  ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ հայցորդ Աննա Մարատի Սարգսյանի գիտական թեմա հաստատել 

«Դարասկզբի մտավորականության գեղարվեստական  քննության  փորձը Զապել 

Եսայանի վիպաշխարհում» եւ գիտական ղեկավար նշանակել պրոֆեսոր Սուրեն 

Դանիելյանին:  

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2019 թ. փետրվարի 26-ի թիվ 4 նիստի թիվ 2 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝  Բուհի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Աշոտ Գալստյանը, 

կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության 

կրթության որակի ապահովման և կառավարման բաժնի պետ Մարիամ Գևորգյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ ֆակուլտետի ամբիոնների նիստերում 2019-ի փետրվարի 25-ից մարտի 

25-ը քննարկել ինքնավերլուծության չափանիշները:  

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Faspu.am%2Freforms&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEV_F7cp0thh4Jr938wPRU4hHkGVA


ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2019 թ. փետրվարի 26-ի թիվ 4 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

ԼՍԵՑԻՆ` «Հավերժ արդիական Ամենայն հայոց բանաստեղծը» ժողովածուի 

տպագրության երաշխավորման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ`հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա.Գ.Դոլուխանյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` «Հավերժ արդիական Ամենայն հայոց բանաստեղծը» ժողովածուն 

երաշխավորել տպագրության: 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2019 թ. փետրվարի 26-ի թիվ 4 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

  ԼՍԵՑԻՆ՝ Ա. Ղարիբյանի անվան հայոց լեզվի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 

Ռուբինա Ռոբերտի Հարությունյանին դոցենտի գիտական կոչման ներկայացնելու 

հարցըֈ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Վ. Համբարձումյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ 

Ռուբինա Ռոբերտի Հարությունյանին  ներկայացնել դոցենտի գիտական կոչմանֈ  

  

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

  



Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 

2019 Թ. ՄԱՐՏԻ 20-Ի ԹԻՎ 5 ՆԻՍՏ 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝ ԱԲ-4 եւ ԱՄ-2 կուրսերի երկրորդ կիսամյակի առաջին միջանկյալ 

ստուգման արդյունքների մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլետի դեկան, դոցենտ Ա. Գալստյանը: 

Նա հայտնեց, որ 3-րդ կուրսից ակադեմիական պարտքերի պատճառով դուրս են 

մնացել 4 ուսանող, մեկն էլ չի վճարել ուսման վարձը: ԱՄ-2 եւ ԱԲ-4 կուրսերում 

ավարտվել է քննաշրջանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ դեկանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Բանասիրական ֆակուլտետի պրակտիկայի մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլետի դեկան, դոցենտ Ա. Գալստյանը, հայ 

հին եւ միջնադարյան գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 

վարիչ, պրոֆ. Աելիտա Դոլուխանյանը, հայոց լեզվի եւ նրա դասավանման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ Վազգեն Համբարձումյանը, հայ նոր եւ նորագույն 

գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ Սուրեն 

Դանիելյանը: 

Ա. Գալստյանն ընդգծեց, որ ԱԲ-2 եւ ԱԲ-3 կուրսերի պրակտիկաներին հետեւել է 

տարբեր դպրոցներում (թիվ 57 եւ 78), կատարել դասալսումներ եւ քննարկումներ 

ունեցել ուսանողների հետ: Նա նաեւ հայտնեց, որ այս տարվանից ՀԲ-3 կուրսի 

պրակտիկայի գնահատականները նույնպես գումարվելու են ավարտական 

քննությունների նիշերին:  



Կարեւորելով պրակտիկայի դերը՝  Ա. Դոլուխանյանը նկատեց, որ մենք պիտի 

հատուկ ուշադրություն դրաձնենք դրան, քանի որ վերջին հաշվով մենք ուսուցիչներ 

ենք պատրաստում: Նա նշեց, որ ՀԲ-3 կուրսի ճանաչողական պրակտիկայի 

շրջանակում այցելել է Աշտարակի Ներսես Աշտարակեցու անվան դպրոց: 

Վազգեն Համբարձումյանը եղել է թիվ 131 դպրոցում, եւ կատարվող 

աշխատանքները գնահատեց բավարար:  

Ս. Դանիելյանն ասաց, որ ՀԲ-3, ՀԲ-4 եւ ԱԲ-3 կուրսերի պրակտիկայի ընթացքին 

հետեւել է թիվ 33 եւ թիվ 78 դպրոցներում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ դեկանի եւ ամբիոնների վարիչների հաշվետվություններն ընդունել 

ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3 

ԼՍԵՑԻՆ՝ Google classroom ծրագրի ընթացքի մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ՝ Բանասիրական ֆակուլետի դեկան, դոցենտ Ա. Գալստյանը: 

Նա ընդգծեց, որ առաջին կիսամյակում որակի վարչությունը դասախոսների 

աշխատանքի ուսումնասիրություն չի կատարել: Հունվար ամսից, սակայն, 

դիտարկումները շարունակվում են: Դեկանը դասախոսներին հորդորեց 

էլեկտրոնային հանձնարարությունների գնահատականները անպայման արտացոլել 

ինքնուրույնության բաղադրիչում: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ դեկանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 

 

Հարց 1 

 

ԼՍԵՑԻՆ` հեռակա մագիստրատուրայի 2018-2019 ուս.տարվա շրջանավարտ Նարինե 

Խաչիկի Շահբազյանի «Բանահյուսական ժանրերը «Հազար ու մի խաղ» 

ժողովածուում և դրանց ուսուցումը» գրքույկը տպագրության երաշխավորելու 

հարցը: 



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա. Գ. Դոլուխանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Նարինե Խաչիկի Շահբազյանի «Բանահյուսական ժանրերը «Հազար ու 

մի խաղ» ժողովածուում և դրանց ուսուցումը» գրքույկը երաշխավորել  

տպագրության: 

 

Հարց 2 

 

ԼՍԵՑԻՆ` հայ նոր եւ նորագույն գրականության ամբիոնում Հովհ. Թումանյանի 150 

ամյակի առթիվ կազմակերպվող միջոցառումների մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ`ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը: 

Նա հայտնեց, որ մարտի 7-ին 20 ուսանողներ եւ ամբիոնի դասախոսներ դեկանի եւ 

իր ուղեկցությամբ «Արամ Խաչատրյան» համերգասրահում ունկնդրել են Էդվարդ 

Միրզոյանի «Լոռեցի Սաքո» սիմֆոնիկ պոեմը: Մայիսի 3-ին կուլտուրայի դահլիճում 

Երեւանի Պետական Կոնսերվատորիայի հետ համատեղ նախատեսվում է 

հանդիսավոր նիստ, իսկ 4-5-ը այցելություն Դսեղ եւ Թիֆլիս: Մասնակիցներին թվում 

են 7 ուսանողներ: 

Նա ինֆորմացիայի կարգով հայտնեց նաեւ, որ մարտի 14-ին 30 ուսանողներ, 

դարձյալ դեկանի եւ իր ուղեկցությամբ օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական 

թատրոնում դիտել են Ջուզեպպե Վերդիի «Տրավիատա» օպերան՝ կապված Շահան 

Շահնուրի եւ Դյումա Որդու ստեղծագործական զուգահեռների վերհանման հետ:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Սուրեն Դանիելյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

  



ՔԱՂՎԱԾՔ 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 

2019 թ. մարտի 20-ի թիվ 5 նիստի թիվ 4 արձանագրությունից 

 

 

ԼՍԵՑԻՆ` հեռակա մագիստրատուրայի 2018-2019 ուս.տարվա շրջանավարտ Նարինե 

Խաչիկի Շահբազյանի «Բանահյուսական ժանրերը «Հազար ու մի խաղ» 

ժողովածուում և դրանց ուսուցումը» գրքույկը տպագրության երաշխավորելու 

հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑ` հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ա. Գ. Դոլուխանյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Նարինե Խաչիկի Շահբազյանի «Բանահյուսական ժանրերը «Հազար ու 

մի խաղ» ժողովածուում և դրանց ուսուցումը» գրքույկը երաշխավորել  

տպագրության: 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝      ԱՇՈՏ Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝     ՔՆԱՐԻԿ Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 


