
Արձանագրություն №5/2012-2013 
<<Երևանի պետական համալսարան>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտական խորհրդի` 2013թ. մարտի 28-ին տեղի ունեցած թիվ 5 նիստի 
 
 
Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 64-ը (վաթսունչորս)։  
Նիստը նախագահում էր ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը։ 
 
Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, բացելով գիտական խորհրդի նիստը, հայտարարեց քվեակազմի 

առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը.    

  

11..  ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2012-13 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի նիստերի ժամանակացույցի 

հաստատում: (Զեկ.` գիտքարտուղար Մ. Ա. Սողոմոնյան)  

22..  2013/14 ուստարվա հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի հաստատում: (Զեկ.՝ պրոռեկտոր Ա. Կ. 

Գրիգորյան)  

33..  Հաղորդում ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման 

կրթագիտական ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին (2012/2013 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակ) (Զեկ.` հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության պետ Ժ. Ա. Աղասյան)        

44..  22001122//1133  ոոււսստտաարրվվաա  22--րրդդ  կկիիսսաամմյյաակկիի  աաննվվաաննաակկաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկ  սստտոոցցոողղ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  

ցցոոււցցաակկիի  հհաասստտաատտոոււմմ  ((զզեեկկ..՝՝  ոոււսսոոււմմննաամմեեթթոոդդաակկաանն  վվաարրչչոոււթթյյաանն  պպեետտ  ՀՀ..  ԳԳ..  ԺԺաամմհհաարրյյաանն))  

55..  ԳԳիիտտաակկաանն  զզեեկկոոււցցոոււմմ..  <<<<ՆՆաարրեեկկաացցիիաագգիիտտաակկաանն  դդիիտտաարրկկոոււմմննեերր>>>>::  ((զզեեկկ..՝՝  փփիիլլիիսսոոփփաայյոոււթթյյաանն  

պպաատտմմոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  պպրրոոֆֆեեսսոորր,,  փփ..գգ..դդ..  ՀՀ..  ՂՂ..  ՄՄիիրրզզոոյյաանն))    

66..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր  

66..11  ԵԵՊՊՀՀ  հհաայյաագգիիտտաակկաանն  հհեետտաազզոոտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  իիննսստտիիտտոոււտտոոււմմ  <<ՑՑեեղղաասսպպաաննաագգիիտտոոււթթյյոոււնն>>  

մմաագգիիսստտրրոոսսաակկաանն  ծծրրաագգիիրր  կկաազզմմաակկեերրպպեելլոոււ  մմաասսիինն::  

66..22  ԱԱննաալլիիտտիիկկ  քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոննըը  ԱԱննօօրրգգաաննաակկաանն  քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոննիինն  մմիիաավվոորրեելլոոււ  ևև  ննոորր  

կկաազզմմաավվոորրվվաածծ  աամմբբիիոոննըը  <<ԱԱննօօրրգգաաննաակկաանն  ևև  աաննաալլիիտտիիկկ  քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոնն>>  աաննվվաաննաակկոոչչեելլոոււ  

մմաասսիինն::  

66..33  ԵԵՊՊՀՀ  <<ԳԳեեննդդեերրաայյիինն  ևև  աառռաաջջննոորրդդոոււթթյյաանն  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյոոււննննեերրիի  կկեեննտտրրոոնն>>  սստտեեղղծծեելլոոււ  

մմաասսիինն::  

66..44  ՓՓիիլլիիսսոոփփաայյոոււթթյյաանն  ևև  հհոոգգեեբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  ոոււսսոոււմմննաամմեեթթոոդդաակկաանն  լլաաբբոորրաատտոորրիիաանն  

ՍՍեեյյրրաանն  ԱԱմմիիրրյյաաննիի  աաննվվաամմբբ  աաննվվաաննաակկոոչչեելլոոււ  մմաասսիինն::  

66..55  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտմմոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  հհննաագգիիտտոոււթթյյաանն  ևև  աազզգգաագգրրոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիինն  կկիիցց  գգոորրծծոողղ  

ՀՀննաագգիիտտոոււթթյյաանն  լլաաբբոորրաատտոորրիիաանն  լլոոււծծաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::    

  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։ 

 



11..  Լսեցին.- ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2012-13 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի նիստերի ժամանակացույցի 

մասին: Գիտքարտուղար Մ. Սողոմոնյանը ներկայացրեց ժամանակացույցի նախագիծը:  
Արտահայտվեցին. – ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Յ. 

Վարդանյանը: 

Որոշեցին. – Հաստատել ժամանակացույցը: 

22..  Լսեցին. - 2013/14 ուստարվա հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ընդունելության մասնագիտությունների ցանկերի հաստատման մասին: Պրոռեկտոր Ա. 

Գրիգորյանը ներկայացրեց մասնագիտությունների ցանկերը՝ մատնանշելով կատարված 

փոփոխությունը, որ վերաբերում էր մագիստրատուրայի ցանկում քարտեզագրություն և 

կադաստրային գործ մասնագիտ. փոխարեն աշխարհագրություն մասնագիտության ընդգրկմանը:  
Արտահայտվեցին. – հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ Յ. Մովսիսյանը: 

Որոշեցին. – հաստատել 2013/14 ուստարվա հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի ընդունելության մասնագիտությունների ցանկերը: 

33..  Լսեցին. - Հաղորդում ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման 

կրթագիտական ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին (2012/2013 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակ): Լրացուցիչ հետբուհական վարչության պետ Ժ. Աղասյանը ներկայացրեց 

ունկնդիրների թիվն ըստ մոդուլների, անգլերենի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, 

մանկավարժական-հոգեբանական պատրաստության, մասնագիտական պատրաստության 

մոդուլների ունկնդիրների բաշխվածությունն ըստ ֆակուլտետների և ըստ վաստակած 

միավորների, ինչպես նաև ծրագրի արդյունքներն ըստ կառուցամասերի:  
Արտահայտվեցին. – Արտահայտվողներ չեղան: 

Որոշեցին. – Ժ. Աղասյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

44..  Լսեցին. - 22001122//1133  ոոււսստտաարրվվաա  22--րրդդ  կկիիսսաամմյյաակկիի  աաննվվաաննաակկաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկ  սստտոոցցոողղ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  

ցցոոււցցաակկիի  հհաասստտաատտմմաանն  մմաասսիինն::  ՈՈււսսոոււմմննաամմեեթթոոդդաակկաանն  վվաարրչչոոււթթյյաանն  պպեետտ  ՀՀ..  ԺԺաամմհհաարրյյաաննըը  

ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  ցցոոււցցաակկըը,,  ոորր  ննաախխաապպեեսս  ոոււղղաարրկկվվաածծ  էէրր  եեղղեելլ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիինն::  
ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  աարրտտաահհաայյտտվվոողղննեերր  չչեեղղաանն::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ՀՀաասստտաատտեելլ  22001122//1133  ոոււսստտաարրվվաա  22--րրդդ  կկիիսսաամմյյաակկիի  աաննվվաաննաակկաանն  կկրրթթաաթթոոշշաակկ  

սստտոոցցոողղ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  ցցոոււցցաակկըը::  

55..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ՆՆաարրեեկկաացցիիաագգիիտտաակկաանն  դդիիտտաարրկկոոււմմննեերր::  ՓՓ..ԳԳ..ԴԴ..,,  պպրրոոֆֆեեսսոորր  ՀՀ..  ՄՄիիրրզզոոյյաաննըը  աաննդդրրաադդաարրձձաավվ  

ննաարրեեկկաացցիիաագգիիտտոոււթթյյաանն  ննեերրկկաայյիիսս  վվիիճճաակկիինն,,  աառռկկաա  բբաացց,,  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյաանն  կկաարրոոտտ  մմաասսեերրիինն::  ՀՀ..  

ՄՄիիրրզզոոյյաաննիի  դդիիտտաարրկկոոււմմննեերրըը  վվեերրաաբբեերրոոււմմ  էէիինն  ՆՆաարրեեկկաացցոոււ  <<ՄՄաատտեեաանն  ոոբբեերրգգոոււթթեեաանն>>  

սստտեեղղծծաագգոորրծծոոււթթյյաանն  վվեերրննաագգրրիինն,,  աայյդդ  ևև  մմյյոոււսս  սստտեեղղծծաագգոորրծծոոււթթյյոոււննննեերրոոււմմ  աառռկկաա  պպաատտկկեերրաայյիինն  

տտաարրբբեերրոոււթթյյոոււննննեերրիինն,,  ՆՆաարրեեկկաացցոոււ  կկոողղմմիիցց  օօգգտտաագգոորրծծվվաածծ  մմիի  շշաարրքք  ծծաածծկկաագգրրեերրիի  

բբաացցաատտրրոոււթթյյոոււննննեերրիինն՝՝  դդրրաաննոոււմմ  վվեերրհհաաննեելլոովվ  մմեեծծ  բբաաննաասստտեեղղծծիի  կկյյաաննքքիի  ոողղբբեերրգգաակկաանն  դդեեպպքքեերրըը::  

ԱԱննդդրրաադդաարրձձ  կկաատտաարրվվեեցց  ննաաևև  ՆՆաարրեեկկաացցոոււ՝՝  իիրր  կկյյաաննքքիի  աավվաարրտտիիցց  հհեետտոո  շշոոււրրջջ  117700  տտաարրիի  

չչհհիիշշաատտաակկվվեելլոոււ  պպաատտճճաառռննեերրիինն::  
ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ռռեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԳԳ..  

ՂՂաազզիիննյյաաննըը,,  աաշշխխաարրհհաագգրրոոււթթյյաանն  ևև  եերրկկրրաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՄՄ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը,,  



ռռաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՅՅ..  ՎՎաարրդդաաննյյաաննըը,,  հհաայյ  գգրրաակկաաննոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  

ՍՍ..  ՄՄոոււրրաադդյյաաննըը,,  ժժոոււռռննաալլիիսստտիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՆՆ..  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաաննըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ըըննդդոոււննեելլ  իի  գգիիտտոոււթթյյոոււնն  ևև  շշաարրոոււննաակկեելլ  գգիիտտաակկաանն  զզեեկկոոււցցոոււմմննեերրիի  պպրրաակկտտիիկկաանն::  

66..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ըըննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր::  

66..11  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵԵՊՊՀՀ  հհաայյաագգիիտտաակկաանն  հհեետտաազզոոտտոոււթթյյոոււննննեերրիի  իիննսստտիիտտոոււտտոոււմմ  

<<ՑՑեեղղաասսպպաաննաագգիիտտոոււթթյյոոււնն>>  մմաագգիիսստտրրոոսսաակկաանն  ծծրրաագգիիրր  կկաազզմմաակկեերրպպեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  

ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ծծրրաագգրրիի  կկաազզմմաակկեերրպպմմաանն  հհաարրցցոոււմմ  մմաատտննաաննշշեեցց  ցցեեղղաասսպպաաննաագգիիտտոոււթթյյաանն  

գգիիտտաակկաարրգգըը  խխոորրոոււթթյյաամմբբ  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրեելլոոււ  աաննհհրրաաժժեեշշտտոոււթթյյոոււննըը  հհաայյեերրիի  ևև  աայյլլ  

ժժոողղոովվոոււրրդդննեերրիի  ցցեեղղաասսպպաաննոոււթթյյոոււննննեերրիի  տտաարրբբեերր  աասսպպեեկկտտննեերրիի  շշոոււրրջջ  ծծաաննրրաակկշշիիռռ  

հհեետտաազզոոտտոոււթթյյոոււննննեերր  իիրրաակկաաննաացցննեելլոոււ  տտեեսսաաննկկյյոոււննիիցց::  

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ՌՌաադդիիոոֆֆիիզզիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՅՅ..  ՎՎաարրդդաաննյյաաննըը,,  տտեեսսաակկաանն  

ֆֆիիզզիիկկաայյիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԷԷ..  ՉՉոոււբբաարրյյաաննըը,,  ՀՀաայյոոցց  լլեեզզվվիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԼԼ..  ԵԵզզեեկկյյաաննըը,,  

ժժոոււռռննաալլիիսստտիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՆՆ..  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաաննըը,,  իիրրաավվաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  

դդեեկկաանն  ԳԳ..  ՂՂաազզիիննյյաաննըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  --  Երևանի պետական համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների 

ինստիտուտում կազմակերպել <Ցեղասպանագիտություն> մագիստրոսական ծրագիր:  

  

66..22  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԱԱննաալլիիտտիիկկ  քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոննըը  ԱԱննօօրրգգաաննաակկաանն  քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոննիինն  մմիիաավվոորրեելլոոււ  ևև  

ննոորր  կկաազզմմաավվոորրվվաածծ  աամմբբիիոոննըը  <<ԱԱննօօրրգգաաննաակկաանն  ևև  աաննաալլիիտտիիկկ  քքիիմմիիաայյիի  աամմբբիիոոնն>>  

աաննվվաաննաակկոոչչեելլոոււ  մմաասսիինն::  Հաշվի առնելով ԵՊՀ անալիտիկ քիմիայի ամբիոնում հաստիքների 

սակավությունը, դրա արդյունքում ամբիոնի բնականոն գործունեությանն առնչվող 

բարդությունները՝ 

Որոշեցին. -  
1. Երևանի պետական համալսարանի անալիտիկ քիմիայի ամբիոնը միացնել 

անօրգանական քիմիայի ամբիոնին։ 
2. Նոր կազմավորված ամբիոնն անվանակոչել <Անօրգանական և անալիտիկ 

քիմիայի ամբիոն>: 
  

66..33  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵԵՊՊՀՀ  <<ԳԳեեննդդեերրաայյիինն  ևև  աառռաաջջննոորրդդոոււթթյյաանն  ոոււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյոոււննննեերրիի  կկեեննտտրրոոնն>>  

սստտեեղղծծեելլոոււ  մմաասսիինն::  Հաշվի առնելով գիտական հանրությունում գենդերային և 

առաջնորդության թեմատիկայի գծով գիտական հետազոտությունների աճի միտումները, 

միջազգային հանրության հետաքրքրությունների ընդլայնումն այս ոլորտում՝ 

Որոշեցին. - Ստեղծել Երևանի պետական համալսարանի գենդերային և առաջնորդության 

ուսումնասիրությունների կենտրոն: 

  

66..44  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ՓՓիիլլիիսսոոփփաայյոոււթթյյաանն  ևև  հհոոգգեեբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  ոոււսսոոււմմննաամմեեթթոոդդաակկաանն  

լլաաբբոորրաատտոորրիիաանն  ՍՍեեյյրրաանն  ԱԱմմիիրրյյաաննիի  աաննվվաամմբբ  աաննվվաաննաակկոոչչեելլոոււ  մմաասսիինն::  Հաշվի առնելով 2012թ. 

կյանքից վաղաժամ հեռացած ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբվանության ֆակուլտետի անձի 

և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիայի 

վարիչ, դոցենտ Սեյրան Ամիրյանի գիտամանկավարժական բեղմնավոր գործունեությունը, 



նրա կարևոր ներդրումը Համալսարանում հոգեբանության բաժնի ստեղծման և կայացման 

գործում, նպաստը հասարակության լայն շերտերում հոգեբանական գիտելիքի տարածմանը՝ 

Որոշեցին. - Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և հոգեբանության 

ֆակուլտետի ուսումնական լաբորատորիան անվանակոչել դոցենտ Սեյրան Սմբատի 

Ամիրյանի անվամբ։  

66..55  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵԵՊՊՀՀ  պպաատտմմոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  հհննաագգիիտտոոււթթյյաանն  ևև  աազզգգաագգրրոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիինն  կկիիցց  

գգոորրծծոողղ  ՀՀննաագգիիտտոոււթթյյաանն  լլաաբբոորրաատտոորրիիաանն  լլոոււծծաարրեելլոոււ  մմաասսիինն::  Հաշվի առնելով ԵՊՀ հայագիտական 

հետազոտությունների ինստիտուտում հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիայի՝ 

պետական բազային ֆինանսավորմամբ գործելու պարագայում ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում  

համալսարանի ֆինանսավորմամբ հնագիտության լաբորատորիայի գործունեության 

աննպատակահարմարությունը՝ 

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..   --  Լուծարել Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի 

հնագիտության և ազգագրության ամբիոնին կից գործող հնագիտության լաբորատորիան։  
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