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Արձանագրություն № 8 

Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 2016թ հունիսի 28-ի նիստի 

Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 25 (քսանհինգ) անդամներից 13-ը: 

 

Օրակարգում՝ 

 
1. Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ և թյուրքագիտության ամբիոնի 

դոցենտ Ռուբեն Մելքոնյանի «Թուրք գրականության պատմությունը 20-րդ դարի 20-

ականերից մինչև 21-րդ դարի սկիզբ» բուհական դասագիրքը հրատարկության 

երաշխավորելու հարցը 

2. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, Իսրայելի 

քաղքացի Աբու Զաիդ Ալի Մուսայի թեկնածուական ատենախոսության թեման 

հաստատելու և գիտական ղեկավարի նշանակելու հարցը: 

3. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի դասախոսների 

հեղինակած դասընթացների ծրագրերը հաստատելու հարցը 

4. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի դոցենտ Հայկ Քոչարյանի 

«Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն 1 (Արաբական երկրներ) դասընթացի ծրագիրը 

հաստատելու հարցը 

5. «Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը սահմանող 

նորմատիվ փաստաթուղթը (առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի համար՝ 

միասնական) և համապատասխան ուսումնական պլանների օրինակելի ձևաթերթերը» 

փաստաթղթի նախագծի քննարկումը 

 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ և թյուրքագիտության 

ամբիոնի դոցենտ Ռուբեն Մելքոնյանի «Թուրք գրականության 

պատմությունը 20-րդ դարի 20-ականերից մինչև 21-րդ դարի սկիզբ» 

բուհական դասագիրքը հրատարկության երաշխավորելու հարցը 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. Ոսկանյանը, գիտխորհրդի 

քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   երաշխավորել արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ և 

թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ Ռուբեն Մելքոնյանի «Թուրք 



գրականության պատմությունը 20-րդ դարի 20-ականերից մինչև 21-

րդ դարի սկիզբ» բուհական դասագիրքը հրատարկության: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի 

ասպիրանտ, Իսրայելի քաղքացի Աբու Զաիդ Ալի Մուսայի 

թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատելու և գիտական 

ղեկավարի նշանակելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Հաստատել արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, Իսրայելի 

քաղքացի Աբու Զաիդ Ալի Մուսայի «Ներքաղաքական քննարկումներն 

ու հակասությունները իսրայելապաղեստինյան հակամարտության 

համատեքստում ըստ պաղեստինյան աղբյուրների» թեկնածուական 

ատենախոսության թեման Է.00.05 («Պատմագրություն, 

աղբյուրագիտություն») մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար 

նշանակել բ.գ.թ. պրոֆեսոր Դավիթ Հովհաննիսյանին: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի 

դասախոսների հեղինակած դասընթացների ծրագրերը հաստատելու 

հարցը 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, իրանագիտության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. Ոսկանյանը, գիտխորհրդի 

քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   հաստատել իրանագիտության ամբիոնի հետևյալ դոցենտների և 

դասախոսների դասավանդման մեթոդական ծրագրերը. 

1. Ոսկանյան Վարդան Ստեփանի «Պարսից լեզվի պատմություն» 

մեթոդական ծրագիր 

2. Գևորգյան Գառնիկ Թելմանի «Իրանի գրականություն (14-18-րդ դդ)» 

մեթոդական ծրագիր 

3. Ղազարյան Լուսյա Վառլամի «Դասական պարսկերեն բնագրերի 

ընթերցում»  մեթոդական ծրագիր 

4. Բիանջյան Հասմիկ Հայկի «Պարսկերենը որպես մասնագիտական 

արևելյան լեզու» դասավանդման մեթոդական ծրագիր 

5. Խաչատրյան Զարուհի Հրայրի «Ժամանակակից պարսկերեն» 

առարկայի դասավանդման մեթոդական ծրագիր 

6. Ամրյան Թերեզա Իշխանի «Քրդերենը` որպես երկրորդ իրանակաան 

լեզու» դասավանդման մեթոդական ծրագիր: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի դոցենտ 

Հայկ Քոչարյանի «Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն 1 

(Արաբական երկրներ) դասընթացի ծրագիրը հաստատելու հարցը 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 



արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   հաստատել արաբագիտության ամբիոնի դոցենտ Հայկ Քոչարյանի 

«Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն 1 (Արաբական երկրներ) 

դասընթացի ծրագիրը: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  «Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը 

սահմանող նորմատիվ փաստաթուղթը (առկա և հեռակա ուսուցման 

համակարգերի համար՝ միասնական) և համապատասխան 

ուսումնական պլանների օրինակելի ձևաթերթերը» փաստաթղթի 

նախագծի քննարկումը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը 

(գրավոր ներկայացրել էր  առաջարկությունները), գիտխորհրդի 

քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   1. Առաջարկել 1.6. կետում՝ «Անհրաժեշտության դեպքում, 

ֆակուլտետի գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ ԵՊՀ 

գիտական խորհուրդը կարող է թույլատրել մագիստրոսի կրթական 

ծրագիրն իրականացնել նաեւ 60 կամ 90 կրեդիտ ուսումնական 

բեռնվածությամբ» անհրաժեշտ է «թույլատրել» բառը, որը չի 

արտահայտում գիտական խորհհրդի գործառույթները, փոխարինել 

«որոշել» բառով։ 

2. Առաջարկել փաստաթղթում ներառնել հնարավորություն, որը թույլ 

կտա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը, 

պահպանելով ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի 

հարաբերակցությունը, տեղափոխել մոդուլային հենքի վրա։ Դա 

հնարավորություն կստեղծի պարտադիր և կամընտրական 

խոշորացված մոդուլներում ունենալ առանձին մասնագիտացմամբ 

դասընթացների ցանկ և մագիստրանտներին թույլ տալ նույն մոդուլի 

շրջանակում ինքնուրույն ձևավորել ուսումնառության անհատական 

պլանը, որոնք այնուհետև կմիավորվեն մոդուլային խմբերում։ Նույն 

մոդուլի շրջանակում փաստորեն հնարավորություն կընձեռվի 

ունենալ ինչպես միջմասնագիտական այնպես էլ միջգիտակարգային 

մոդուլային խմբեր, ինչը համահունչ է 2016-2020թթ ԵՊՀ զարգացման 

Ռազմավարական ծրագրին: 
 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Գ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                  Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

Իսկականի հետ ճիշտ է` 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                        Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  


