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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

անգլերենի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 25.11.2011թ. նիստի 

/արձանագրություն թիվ 1/  Արմինե Հովիկի Հովհաննիսյանի «---------------------------------

----------------» վերնագրով ատենախոսության քննարկման վերաբերյալ 

 

Քննարկմանը մասնակցում էին Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ անգլերենի և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ  Տ. Բ. Միքայելյանը /նիստի նախագահ/, ֆակուլտետի դեկան 

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Կ.Ա.Հայրյանը/,  

ատենախոսության գիտական ղեկավար/, մանկավարժական  գիտությունների դոկտոր 

Ի. Կ. Կարապետյանը /նշել նաև նիստին մասնակցած մյուս անդամների անունները, 

ազգանունները/: 

ԼՍԵՑՒՆ ամբիոնի հայցորդ Արմինե Հովիկի Հովհաննիսյանի ԺԳ 00.02 - «-------------------

------------------------------» /անգլերեն լեզու/ մասնագիտությամբ մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ներկայացված «--------------

----------------------------------» վերնագրով ատենախոսության նախապաշտպանությունը: 

 Ներկայացնելով իր հետազոտության հիմնադրույթները` ատենախոսը 

մասնավորապես նշեց. 

       (ատենախոսի զեկույցը) 

 

Ատենախոսին առաջադրվեցին հետևյալ հարցերը. 

 

ՀԱՐՑ 1.  

/ հարցադրող` անունը, ազգանունը/ 



 /պատասխանող` ատենախոս Արմինե Հովիկի Հովհաննիսյան/ 

 

ՀԱՐՑ 2. 

 / հարցադրող` անունը, ազգանունը/ 

 /պատասխանող` ատենախոս Արմինե Հովիկի Հովհաննիսյան/ 

 

ՀԱՐՑ 3.  

/ հարցադրող` անունը, ազգանունը/ 

 /պատասխանող` ատենախոս Արմինե Հովիկի Հովհաննիսյան/ 

 

ՀԱՐՑ 4. 

 / հարցադրող` անունը, ազգանունը/ 

 /պատասխանող` ատենախոս Արմինե Հովիկի Հովհաննիսյան/ 

 

ՀԱՐՑ 5.  

/ հարցադրող` անունը, ազգանունը/ 

 /պատասխանող` Արմինե Հովիկի Հովհաննիսյան/ 

 

Առաջին ընդդիմախոսի կարծիքը / նշել անունը, ազգանունը, պաշտոնը/  

 

 

Պատասխան խոսքով հանդես եկավ ատենախոսը.  

                 /ատենախոսի խոսքը/ 

  

 

Երկրորդ ընդդիմախոս / նշել անունը, ազգանունը, պաշտոնը/  

                                            

 

Պատասխան խոսքով հանդես եկավ ատենախոսը.  

(ատենախոսի խոսքը) 

 

  

 

 

 



Ելույթներ 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ կարծիքները` նիստի նախագահն առաջարկեց 

սահմանափակել քննարկումը և քվեարկության գործընթացը կազմակերպելու համար 

ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով /նշել անդամների անունը, ազգանունը, հայրանունը/: 

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը ներկայացնում է քվեարկության արդյունքները. 

 կողմ` ------------, անվավեր`-----------, դեմ`--------- /ներկայացնել թվերով/:  

Որոշում` ատենախոսությունը ներկայացնել հրապարակային պաշտպանության: 

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից` անգլերենի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնը որոշում է`  

 1. Արմինե Հովիկի Հովհաննիսյանի «-------------------------------------------------» 

վերնագրով ատենախոսությունն ինքնուրույն, ավարտուն, գիտական բարձր 

մակարդակով կատարված հետազոտություն է, ունի գիտատեսական և գործնական 

նշանակություն, արդյունքները հավաստի են, հրատարակված աշխատանքները 

արտացոլում են ատենախոսության բովանդակությունը: Այն համապատասխանում է ՀՀ 

գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 7-րդ կետի պահանջներին և ԺԳ.00.02 

«Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (անգլերեն լեզու) թվանիշին: 

2. Ատենախոսությունը երաշխավորել հրապարակային պաշտպանության:  

 

Անգլերենի և նրա դասավանդման  

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ`   Ս. Բ. Միքայելյան 

 

Հաստատում եմ Ս. Բ. Միքայելյանի ստորագրությունը  

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի գիտքարտուղար` Հ. Մ. Պետրոսյան 


