Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.1
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 17.11.2015թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. Ֆակուլտետի դեկանի տարեկան հաշվետվությունը:
2. Ասպիրանտների ատեստավորում:
3. Մրցութային հանձնաժողովի ընտրություն:
4. Ընթացիկ հարցեր:

Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 35-ը:

1.Լսեցին - Ֆակուլտետի դեկանի տարեկան հաշվետվությունը:
Որոշեցին – Ընդունել դեկան Ա.Ա.Սահակյանի տարեկան հաշվետվությունը ի
գիտություն և աշխատանքները համարել բավարար:

2. Լսեցին - Հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների, հայցորդների ատեստավորման
հարցը:
Որոշեցին - Ատեստավորել ասպիրանտներ.
1. Անի Մհերի Խաչատրյանին (երրորդ տարվա հեռակա ուսուցում) –
Ա.01.06. – հանրահաշիվ և թվերի տեսություն մասնագիտությամբ:
2. Շողակաթ Արայիկի Ստեփանյանին (երկրորդ տարվա հեռակա
ուսուցում) – Ա.01.06. – հանրահաշիվ և թվերի տեսություն մասնագիտությամբ:
3. Արթուր Վանիկի Ադյանին (երրորդ տարվա հեռակա ուսուցում) – Ա01.01. - մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:
4. Հասմիկ Աշոտի Մկոյանին (առաջին տարվա հեռակա ուսուցում) –
Ա-01.01. - մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:

5. Արաքս Հրայրի Մարգարյանին (առաջին տարվա հեռակա ուսուցում)
– Ա-01.01. - մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:
6. Աշխեն Սպարտակի Ռաֆայելյանին (առաջին տարվա հեռակա
ուսուցում)

–

Ա-01.02.

–

դիֆերենցիալ

հավասարումներ,

մաթեմատիկական ֆիզիկա մասնագիտությամբ:
7. Խաժականուշ Վարազդատի Նավոյանին (երրորդ տարվա հեռակա
ուսուցում) – Ա.01.01. – մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:
8. Գոռ Ռոստոմի Ռուստամյանին (առաջին տարվա հեռակա ուսուցում)
– Ա.01.06. –հանրահաշիվ և թվերի տեսություն մասնագիտությամբ:
9. Աննա Միքայելի Գրիշկոյին (երրորդ տարվա հեռակա ուսուցում) –
Ա.02.04. – դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա մասնագիտությամբ:
10. Արա Գուրգենի Գասպարյանին (երրորդ տարվա հեռակա ուսուցում)
–

Ա.01.05.–

հավանականությունների

տեսություն

և

մաթեմատիկական վիճակագրություն մասնագիտությամբ մասնագիտությամբ:
11. Մանե

Գեղամի

Հարությունյանին

(երկրորդ

տարվա

հեռակա

ուսուցում) – Ա.01.05.– հավանականությունների տեսություն և
մաթեմատիկական վիճակագրություն մասնագիտությամբ մասնագիտությամբ:
12. Ինգա Հովհաննեսի Արիստակեսյանին (երրորդ տարվա հեռակա
ուսուցում)

–

Ը.00.08.–

մաթեմատիկական

տնտեսագիտություն

մասնագիտությամբ:
13. Սաթենիկ
ուսուցում)

Մանվելի
–

Սարգսյանին

Ը.00.08.–

մասնագիտությամբ:

(երկրորդ

մաթեմատիկական

տարվա

հեռակա

տնտեսագիտություն

14. Լիլիթ

Կառլոսի

ուսուցում)

–

Խաչատրյանին

Ը.00.08.–

(երկրորդ

մաթեմատիկական

տարվա

հեռակա

տնտեսագիտություն

մասնագիտությամբ:

3. Լսեցին - Մրցութային հանձնաժողովի ընտրություն:
Որոշեցին – Հաստատել մրցութային հանձնաժողովի հետևյալ կազմը՝
1. Սարգսյան Սամվել –մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ – նախագահ
2. Ավետիսյան Կարեն – ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ
3. Ջիլավյան Սամվել – գիտքարտուղար
4. Միքայելյան Գագիկ – արհ. նախագահ
5. Մկոյան Հասմիկ – ՈՒԳԸ նախագահ

4. Լսեցին –

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Հ.Դալալյանի
երկգծային,

քառակուսային

և

նրանց

որոշ

§Գծային,

կիրառություններ¦

ուսումնական ձեռնարկի հրատարակման ներկայացնելու հարցը:
Որոշեցին - Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Հ.Դալալյանի

§Գծային,

երկգծային, քառակուսային և նրանց որոշ կիրառություններ¦ (Տեսական
նյութ, խնդիրներով և վարժություններով ուսումնական ձեռնարկը
երաշխավորել հրատարակման:

Խորհրդի նախագահ

Ա.Ա.Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ. 2
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 03.12.2015թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1.

ՀՀ

Բարձրագույն

ուսումնական
ուսանողների

մասնագիտական

կրթական

հաստատությունների
անվանական

խրագրեր

լավագույն

կրթաթոշակների

իրականացնող

առաջադիմությամբ

տրամադրման

մրցույթին

մասնակիցների ներկայացման հարցը:
2. Ասպիրանտների թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաների, գիտական
ղեկավարների հաստատման հարցը:

1. Լսեցին

-

ՀՀ

Բարձրագույն

իրականացնող
առաջադիմությամբ

մասնագիտական

ուսումնական

կրթական

հաստատությունների

ուսանողների

անվանական

խրագրեր
լավագույն

կրթաթոշակների

տրամադրման մրցույթին մասնակիցների ներկայացման հարցը:
Որոշեցին - Երաշխավորել Ավետիք Գրիգորի Կարագուլյանին

մասնակցելու

վերոնշյալ մրցույթին:

2. Լսեցին -

Ասպիրանտների թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաների,
գիտական ղեկավարների հաստատման հարցը:

Որոշեցին

–

Հաստատել

ասպիրանտ

Գրիշա

Խաչատրյանի

թեկնածուական

ատենախոսության թեման` §Ռիսկի բարոյական մոդել առողջության
ապահովագրության
տնտեսագիտություն

մեջ¦,

Ը.00.08.

–

մաթեմատիկական

մասնագիտությամբ, գիտական ղեկավար՝ ֆիզ.-

մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վ. Կ. Օհանյան:

Խորհրդի նախագահ

Ա.Ա.Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ. 3
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 02.02.2016թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. 2015-16

ուսումնական

տարվա

երկրորդ

կիսամյակում

ֆակուլտետի

ուսանողներին անվանական կրթաթոշակի ներկայացման հարցը:
2. Ընթացիկ հարցեր:

1. Լսեցին -

2015-16 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում ֆակուլտետի

ուսանողներին անվանական կրթաթոշակի ներկայացման հարցը:
Որոշեցին - Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի հետևյալ ուսանողներին
ներկայացնել անվանական կրթաթոշակի.

1. Ակադեմիկոս Արտաշես Շահինյանի անվ. կրթաթոշակ
Մարգարյան Նարեկ Դավիթի - ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա,
մագիստրատուրա 2-րդ կուրս
2. Ակադեմիկոս Մխիթար Ջրբաշյանի անվ. կրթաթոշակ
Միքայելյան Վազգեն Գագիկի - մաթեմատիկա, բակալավրիատ 3-րդ կուրս
3. Ակադեմիկոս Նագուշ Հարությունյանի անվ. կրթաթոշակ
Նահապետյան Սևակ Թաթուլի

- մեխանիկա, բակալավրիատ 4-րդ կուրս

2. Լսեցին -Ընթացիկ հարցեր:

Խորհրդի նախագահ

Ա.Ա.Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ. 4
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 22.03.2016թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
5. Առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփում:
6. Մրցույթ ֆակուլտետի ամբիոններում դոցենտի և պրոֆեսորների պաշտոնների
համար (փակ, գաղտնի քվեարկություն):
7. ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի 2016-2020 թթ. զարգացման
ռազմավարական ծրագրի քննարկում և ընդունում:
8. Ընթացիկ հարցեր:

Խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 30-ը, այդ թվում գիտության 12
դոկտորներ, 14 թեկնածուներ:

1. Լսեցին - Առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփում:
Որոշեցին- - Առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները համարել բավարար:

2. Լսեցին – Մրցույթ ֆակուլտետի ամբիոններում դոցենտի և պրոֆեսորների
պաշտոնների համար (փակ, գաղտնի քվեարկություն):
Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնի համար դիմել է
ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ալեքսանդր Արամայիսի Դավթյանը :
Դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնի համար
դիմել է ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Տիգրան Ներսեսի Հարությունյանը:
Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնի համար դիմել է
ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Իսրայելի Պետրոսյանը:

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնի համար
դիմել է ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Հրանտի Դալալյանը:
Ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնի համար դիմել
է ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վահան Վարդգեսի Ավետիսյանը:

Փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքների հիման վրա գիտական խորհուրդը
Որոշեց - Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ալեքսանդր Արամայիսի Դավթյանը
ընտրվել է ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում:
-Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Տիգրան Ներսեսի Հարությունյանը
ընտրվել է դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնում:
-

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Իսրայելի Պետրոսյանը ընտրվել է
ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնում:

-

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Հրանտի Դալալյանը ընտրվել է
հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնում:

-

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վահան Վարդգեսի Ավետիսյանը ընտրվել
է ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնում:

3. Քննարկեցին -

ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի 2016-2020

թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը:

4. Լսեցին - Ընթացիկ հարցեր:

Խորհրդի նախագահ

Ա.Ա.Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ. 5
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 24.05.2016թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. Բակալավրիատի

և

մագիստրատուրայի

ամփոփիչ

ատեստավորման

հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվությունների քննարկում:
2. Մանկ. գիտ. դոկտոր Էդվարդ Իշխանի Այվազյանին պրոֆեսորի գիտական
կոչում շնորհելու հարցը:
3. Հայաստանի

ազգային

ագրարային

համալսարանի

բարձրագույն

մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ Հերմինե
Հովհաննեսի

Ազիզյանի

թեկնածուական

ատենախոսության

թեմայի

և

գիտական ղեկավարի հաստատման հարցը:
4. Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը:
5. Մագիստրատուրայի 2015/2016 ուստարվա լավագույն շրջանավարտներին
ուսումը ասպիրանտուրայում շարունակելու երաշխավորության հարցը:
6. Թեկնածուական

ատենախոսությունների

գիտական

ղեկավարներ

հաստատելու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը:
7. Ընթացիկ հարցեր:

Խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 33-ը, այդ թվում գիտության 12 դոկտոր,
12 թեկնածու:

1. Լսեցին -

Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ամփոփիչ ատեստավորման

հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվությունների քննարկում:
Որոշեցին

- Հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվությունները ընդունել ի
գիտություն:

2. Լսեցին -

Մանկ. գիտ. դոկտոր Էդվարդ Իշխանի Այվազյանին պրոֆեսորի

գիտական կոչում շնորհելու հարցը:
Խորհուրդը փակ (գաղտնի) քվեարկությամբ
Որոշեց - Երաշխավորել ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ.
դոկտոր Էդվարդ Իշխանի Այվազյանին պրոֆեսորի գիտական կոչում
ստանալու համար:

3. Լսեցին - Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի

բարձրագույն

մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոնի

ասիստենտ

Հերմինե Հովհաննեսի Ազիզյանի թեկնածուական ատենախոսության
թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատման հարցը:
Որոշեցին - Հաստատել

Հայաստանի

ազգային

ագրարային

համալսարանի

բարձրագույն մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոնի
ասիստենտ

Հերմինե

Հովհաննեսի

Ազիզյանի

թեկնածուական

ատենախոսության թեման` §Փաթեթի տիպի որոշ ոչ գծային ինտեգրալ և
ինտեգրադիֆերենցիալ հավասարումների լուծելիության հարցեր¦,
Ա-01.02 – դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
մասնագիտությամբ, գիտական ղեկավար հաստատել ֆիզ. մաթ. գիտ.
դոկտոր Խաչատուր Աղավարդի Խաչատրյանին:

4. Լսեցին - Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը:
Որոշեցին -

Ատեստավորել .
-

մեկ տարվա ասպիրանտ Մհեր Հրաչյայի Սաֆարյանին - Ա.01.01. մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:

-

երկու տարվա ասպիրանտ Վարդան Գևորգի Բարդախչյանին
(ֆինանսական

մաթեմատիկայի

ամբիոն)

-

Ը.00.08.

մաթեմատիկական տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ:

–

-

մեկ տարվա ասպիրանտ Տիգրան Վարդանի

Փիլիպոսյանին -

Ը.00.08. – մաթեմատիկական տնտեսագիտություն

մասնագիտու-

թյամբ:
-

երկու տարվա ասպիրանտ Տիգրան Արտուշի Հակոբյանին - Ա.01.06.
– հանրահաշիվ և թվերի տեսություն մասնագիտությամբ:

-

մեկ տարվա ասպիրանտ Յուրի Արմենի Աշրաֆյանին - Ա.01.02. –
դիֆերենցիալ

հավասարումներ,

մաթեմատիկական

ֆիզիկա

մասնագիտությամբ:

5. Լսեցին - Մագիստրատուրայի 2015/2016 ուստարվա լավագույն շրջանավարտներին
ուսումը

ասպիրանտուրայում

շարունակելու

երաշխավորության

հարցը:
ԵՊՀ

մաթեմատիկայի

և

մեխանիկայի

ֆակուլտետի

մագիստրատուրայի 2015/2016 ուստարվա շրջանավարտներ՝
- Ռուբեն Խաչատուրի Վարդանյանին
- Հայկ Վարդանի Փիլիպոսյանին
- Ներսես Վիլյամի Սրապիոնյանին
- Վահագն Կարենի Վարդանյանին
- Սմբատ Արարատի Աղեկյանին
- Նարեկ Դավթի Մարգարյանին
- Արսեն Սուրիկի Սարգսյանին
- Վարուժան Վարդանի Թագվորյանին
- Տիգրան Լևոնի Հակոբյանին
- Էմմա Պավլիկի Մարտիրոսյանին
- Մարինե Գրիշայի Զաքարյանին
- Ռուզաննա Վարդանի Կիրակոսյանին

երաշխավորել

ուսումը

ասպիրանտուրայում

շարունակելու

համար:

6. Լսեցին – Թեկնածուական ատենախոսությունների գիտական ղեկավարներ
հաստատելու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը:
Որոշեցին – Միջնորդել ՀՀ ԲՈՀ-ին
-

ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սամվել Հակոբի Ջիլավյանին
թույլատրել ղեկավարելու Ա.02.04. – դեֆորմացվող պինդ մարմնի
մեխանիկա

մասնագիտությամբ

թեկնածուական

ատենախոսություններ:
-

ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ռոբերտ Նավասարդի Չիթչյանին
թույլատրել ղեկավարելու Ը.00.08.– մաթեմատիկական տնտեսագիտություն

մասնագիտությամբ

թեկնածուական

սություններ:

7. Լսեցին -Ընթացիկ հարցեր:

Խորհրդի նախագահ

Ա.Ա.Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս.Հ.Ջիլավյան

ատենախո-

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ. 6
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 30.06.2016թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. 2015-2016 ուս.տարվա քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:
2. 2015-2016

ուս.տարում

ֆակուլտետի

կուրսերի

կուրատորների

հաշվետվությունները:
3. Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների գիտական ղեկավարների հաստատման
հարցը:
4. Ընթացիկ հարցեր:

1. Լսեցին -2015-2016 ուս.տարվա քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:
Որոշեցին - 2015-2016 ուս.տարվա քննաշրջանի արդյունքները համարել բավարար:

2. Լսեցին - 2015-2016 ուս.տարում ֆակուլտետի 1-4-րդ կուրսերի կուրատորների
հաշվետվությունները:
Որոշեցին - Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի առկա և հեռակա
ուսուցմամբ կուրսերում կուրատորների աշխատանքը համարել բավարար:

3. Լսեցին

- Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների գիտական ղեկավարների

հաստատման հարցը:
Որոշեցին

-

Հաստատել

ղեկավարներին:

4. Լսեցին - Ընթացիկ հարցեր:

առկա

ուսուցմամբ

ասպիրանտների

գիտական

Խորհրդի նախագահ

Ա.Ա.Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.7
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի
գիտական խորհրդի 13.09.2016թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. Ասպիրանտների գիտական թեմաների և ղեկավարների հաստատում:
2. Լավագույն ուսանողներին անվանական կրթաթոշակի ներկայացման հարցը:
3. Մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքային խմբերի
հաստատման և ԵՊՀ մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ստեղծման առաջարկի
հայտ ներկայացնելու հարցը:
4. Ընթացիկ հարցեր:

Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 24-ը:
Նիստի սկզբում դեկան Ա.Ա.Սահակյանը շնորհավորեց ֆակուլտետի
երկարամյա

դասախոս,

պրոֆեսոր

Ս.Դալալյանին

ծննդյան

70-ամյակի

կապակցությամբ: Պրոռեկտոր Գ.Գ.Գևորգյանը Ս.Դալալյանին հանձնեց ԵՊՀ ոսկե
մեդալը և նշեց նրա մեծ ավանդը հանրահաշվի զարգացման գործում:
1. Լսեցին - Ասպիրանտների թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաների,
աշխատանքային անհատական պլանների, գիտական ղեկավարների
հաստատման հարցը:
Որոշեցին –

ա/

Հաստատել

ասպիրանտ

Ներսես

Վիլյամի

Սրապիոնյանի

թեկնածուական ատենախոսության թեման` §Ագահ ալգորիթմներ
բազմաչափ

բանախյան

տարածություններում¦,

Ա.01.01.

–

մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ, գիտական ղեկավար՝
ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սմբատ Լյովայի Գոգյան:
բ/

Հաստատել

ասպիրանտ

Սմբատ

Արարատի

Աղեկյանի

թեկնածուական ատենախոսության թեման` §Հիլբերտի եզրային խնդիրը

անսահմանափակ տիրույթում անընդհատ ֆունկցիաների դասում¦,
Ա.01.01. – մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ, գիտական
ղեկավար՝

ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հրաչիկ Մերգոյի

Հայրապետյան:
գ/ Հաստատել ասպիրանտ Տիգրան Լևոնի Հակոբյանի թեկնածուական
ատենախոսության

թեման`

§Հարաբերական

ազատ

խմբերի

ավտոմորֆիզմներ¦, Ա.01.06. – հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
մասնագիտությամբ,

գիտական ղեկավար՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր,

պրոֆեսոր Վարուժան Սերգեյի Աթաբեկյան:
դ/ Հաստատել ասպիրանտ Արսեն Սուրիկի Սարգսյանի թեկնածուական
ատենախոսության թեման` §Սահքի ալիքների դիֆրակցիան բաղադրյալ
էլեկտրաառաձգական միջավայրերում¦, Ա.02.04. – դեֆորմացվող պինդ
մարմնի մեխանիկա

մասնագիտությամբ, գիտական ղեկավար՝ ֆիզ.

մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սամվել Հակոբի Ջիլավյան:
ե/

Հաստատել

ասպիրանտ

Նարեկ

Դավիթի

Մարգարյանի

թեկնածուական ատենախոսության թեման` §Մաքսիմալ էնտրոպիայի
մեթոդի կիրառությունը ռիսկերի կառավարման և ակտիվների գների
գնահատման խնդիրներում¦, Ը.00.08. – մաթեմատիկական տնտեսագիտություն

մասնագիտությամբ, գիտական ղեկավար՝ տնտ. գիտ.

դոկտոր, պրոֆեսոր Ռուբեն Ալբերտի Գևորգյան:

2. Լսեցին - 2016-17 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում

ֆակուլտետի

ուսանողներին անվանական կրթաթոշակի ներկայացման հարցը:

Որոշեցին - Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի հետևյալ ուսանողներին
ներկայացնել անվանական կրթաթոշակի.
6. Ակադեմիկոս Արտաշես Շահինյանի անվ. կրթաթոշակ

Ավետիսյան

Արա

Անդրանիկի

-

ակտուարական

և

ֆինանսական

մաթեմատիկա, բակալավրիատ 4-րդ կուրս
7. Ակադեմիկոս Մխիթար Ջրբաշյանի անվ. կրթաթոշակ
Միքայելյան Վազգեն Գագիկի - մաթեմատիկա, բակալավրիատ 4-րդ կուրս
8. Ակադեմիկոս Նագուշ Հարությունյանի անվ. կրթաթոշակ
Նահապետյան Սևակ Թաթուլի

- մեխանիկա, մագիստրատուրա 1-ին կուրս

3. Լսեցին – Մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքային
խմբերի հաստատման և ԵՊՀ մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ստեղծման
առաջարկի հայտ ներկայացնելու հարցը:
Ներկայացվեց ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման
ամբիոնի մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքային խմբի՝
Ն. Ա. Մարտիրոսյան (ղեկավար), Գ. Ա. Գասպարյան, Է. Է. Վարդումյան, Ի. Հ.
Արիստակեսյան,

Վ.

Մարուխյան,

Ա.

Խալաթյան,

մշակած

«Ակտուարական

մաթեմատիկա» մագիստրոսական ծրագրի հայտը:
Ներկայացվեց դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի մագիստրոսական
կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքային խմբի՝ Ա. Հ. Քամալյան (ղեկավար),
Մ. Ի. Կարախանյան, Տ. Ն. Հարությունյան, մշակած «Դիֆերենցիալ հավասարումներ»
մագիստրոսական ծրագրի հայտը:
Ներկայացվեց ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոնի մագիստրոսական
կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքային խմբի՝ Մ. Պ. Պողոսյան (ղեկավար),
Ռ. Գևորգյան, Վ. Կ. Սաղաթելյան, մշակած «Ֆինանսական մաթեմատիկա» մագիստրոսական ծրագրի հայտը:
Ներկայացվեց ֆունկցիաների տեսության և մաթեմատիկական անալիզի
ամբիոնի մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքային խմբի՝

Հ. Մ. Հայրապետյան (ղեկավար),
Ռաֆայելյան,

մշակած

Գ. Ա. Կարագուլյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Ս. Գ.

«Ֆունկցիաների տեսություն» մագիստրոսական ծրագրի

հայտը:
Ներկայացվեց հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի մագիստրոսական
կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքային խմբի՝ Վ. Ս. Աթաբեկյան (ղեկավար),
Ս. Հ. Դալալյան, Յու. Մ. Մովսիսյան, Վ. Ա. Ներսիսյան, մշակած «Հանրահաշիվ և
երկրաչափություն» մագիստրոսական ծրագրի հայտը:
Ներկայացվեց հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական
վիճակագրության ամբիոնի մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մշակման
աշխատանքային խմբի՝ Վ. Կ. Օհանյան (ղեկավար), Վ. Վ. Սարաֆյան, Կ. Վ.
Գասպարյան, Ս. Մ. Նարիմանյան, մշակած «Հավանականությունների տեսություն և
մաթեմատիկական վիճակագրություն» մագիստրոսական ծրագրի հայտը:
Ներկայացվեց մեխանիկայի ամբիոնի մագիստրոսական կրթական ծրագրերի
մշակման աշխատանքային խմբի՝ Ս. Վ. Սարգսյան (ղեկավար), Վ. Ռ. Բարսեղյան, Ս.
Հ. Ջիլավյան, Ս. Գ. Շահինյան, մշակած «Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա»
մագիստրոսական ծրագրի հայտը:
Ներկայացվեց ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման
ամբիոնի մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքային խմբի՝
Ն. Ա. Մարտիրոսյան (ղեկավար), Գ. Ա. Գասպարյան, Ռ. Ն. Չիթչյան, Ա. Գ. Գուլյան, Ե.
Գ. Գևորգյան, մշակած «Ռիսկերի կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի հայտը:

Որոշեցին – Ի կատարումն ԵՊՀ ռեկտորի հրամանի ֆակուլտետի ամբիոնների
ներկայացրած մագիստրոսական կրթական ծրագրերի լրամշակման
աշխատանքային խմբերի կազմը և հայտերը հաստատել:

4. Լսեցին – Ասպիրանտ Մանե Գեղամի Հարությունյանի (հեռակա ուսուցում)
գիտական

ղեկավարի

և

թեկնածուական

ատենախոսության

մասնագիտության փոփոխության հարցը:
Որոշեցին – Փոխել ասպիրանտ Մանե Գեղամի Հարությունյանի թեկնածուական
ատենախոսության
հավանականությունների

մասնագիտությունը
տեսություն

և

վիճակագրություն, մասնագիտությունից Ը.00.08.–

Ա.01.05.մաթեմատիկական
մաթեմատիկական

տնտեսագիտություն մասնագիտության:
Հաստատել թեկնածուական ատենախոսության թեման §ՀՆԱ-ի
իրական և պոտենցիալ մակարդակների տարբերության գնահատման
հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով)¦,

գիտական ղեկավար հաստատել

տեխն. գիտ. դոկտոր Արամ Հմայակի Առաքելյանին:

Խորհրդի նախագահ

Ա.Ա.Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ. 8
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի
գիտական խորհրդի 25.10.2016թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. Ե Պ Հ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկանի տարեկան
հաշվետվությունը:
2. Ընթացիկ հարցեր:
ա/

Ասպիրանտների

թեկնածուական

ատենախոսության

թեմայի

հաստատման հարցը:
բ/ ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող
ուսումնական

հաստատությունների

ուսանողների

անվանական

կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթին ֆակուլտետի լավագույն
առաջադիմությամբ ուսանողների ներկայացման հարցը:
Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 38-ը:

1. Լսեցին - Ե Պ Հ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկանի տարեկան
հաշվետվությունը:
Որոշեցին –

Ի գիտություն ընդունել դեկան Ա.Ա.Սահակյանի և աշխատանքները
համարել բավարար:

2. Լսեցին - Ընթացիկ հարցեր:
ա/ Լսեցին

-

Ասպիրանտ

Վարդան

Գևորգի

Բարդախչյանի

թեկնածուական

ատենախոսության թեմայի վերահաստատման հարցը:
Որոշեցին – Հաստատել ասպիրանտ Վ. Գ. Բարդախչյանի ատենախոսության թեման
§Արժեթղթերի շուկաներում ֆինանսական գործիքների գնահատումը

ոչ

հստակ

մեթոդներով¦,

Ը.00.08.

–

մաթեմատիկական

տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ:
բ/ Լսեցին – ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող
ուսումնական

հաստատությունների

ուսանողների

անվանական

կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթին ֆակուլտետի լավագույն
առաջադիմությամբ ուսանողների ներկայացման հարցը:
Որոշեցին – ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող
ուսումնական

հաստատությունների

կրթաթոշակների

տրամադրման

ուսանողների

մրցույթին

անվանական

ներկայացնել

Շանթ

Նավասարդյանին (4-րդ կուրս), Լևոն Հարոյանին (մագիստրատուրա 1ին կուրս):
Խորհրդի նախագահ
Գիտքարտուղար

Ա.Ա.Սահակյան
Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.9
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 22.11.2016թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. Հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորում:
2. Հեռակա ասպիրանտների գիտական թեմաների և ղեկավարների հաստատում:
3. Ընթացիկ հարցեր:
Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 36-ը:

1. Լսեցին - Հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը:
Որոշեցին - Ատեստավորել ասպիրանտներ.
15. Շողակաթ Արայիկի Ստեփանյանին (երրորդ տարվա հեռակա
ուսուցում) – Ա.01.06. – հանրահաշիվ և թվերի տեսություն մասնագիտությամբ:
16. Հասմիկ Աշոտի Մկոյանին (երկրորդ տարվա հեռակա ուսուցում) –
Ա-01.01. - մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:
17. Արաքս Հրայրի Մարգարյանին (երկրորդ տարվա հեռակա ուսուցում)
– Ա-01.01. - մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:
18. Աշխեն Սպարտակի Ռաֆայելյանին (երրորդ տարվա հեռակա
ուսուցում)

–

Ը.00.08.–

մաթեմատիկական

տնտեսագիտություն

մասնագիտությամբ:
19. Ատեստավորել

ասպիրանտ Մանե Գեղամի Հարությունյանին

(երրորդ տարվա հեռակա ուսուցում) – Ը.00.08.– մաթեմատիկական
տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ:

20. Ատեստավորել

ասպիրանտ Գրիշա Ավետիքի Խաչատրյանին

(առաջին տարվա հեռակա ուսուցում) – Ը.00.08.– մաթեմատիկական
տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ:
21. Սաթենիկ
ուսուցում)

Մանվելի
–

Սարգսյանին

Ը.00.08.–

(երրորդ

մաթեմատիկական

տարվա

հեռակա

տնտեսագիտություն

մասնագիտությամբ:
22. Լիլիթ Կառլոսի Խաչատրյանին (երրորդ տարվա հեռակա ուսուցում)
– Ը.00.08.– մաթեմատիկական տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ:

2. Լսեցին - – Ասպիրանտ Աշխեն Սպարտակի Ռաֆայելյանի (հեռակա ուսուցում)
գիտական
ղեկավարի
և
թեկնածուական
ատենախոսության
մասնագիտության փոփոխության հարցը:
Որոշեցին – Փոխել ասպիրանտ Աշխեն Սպարտակի Ռաֆայելյանի թեկնածուական
ատենախոսության մասնագիտությունը Ա.01.02. - դիֆերենցիալ
հավասարումներ մասնագիտությունից Ը.00.08.– մաթեմատիկական
տնտեսագիտություն մասնագիտության:
Հաստատել թեկնածուական ատենախոսության թեման §Նեյրոնային
ցանցերի կիրառումը ֆինանսական համակարգի կայունության
կանխատեսման

խնդրում¦,

գիտական

ղեկավար

հաստատել

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ռուբեն Ալբերտի Գևորգյանին:
3.Լսեցին - Ընթացիկ հարցեր – ա/ Շնորհավորեցին Վահան Սարաֆյանի 70-ամյակը,
դեկանը հանձնեց ԵՊՀ Ոսկե մեդալ, որը նրան շնորհել էր ԵՊՀ ռեկտորատը:
բ/ Այլ հարցեր:

Խորհրդի նախագահ

Ա.Ա.Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.10
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 21.12.2016թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու Լևոն
Գալստյանի §Բարձրագույն մաթեմատիկա¦ (մաս 2, Մեկ փոփոխականի
ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ) դասագրքի հրատարակման ներկայացման
հարցը:
2. Հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը:
3. Ընթացիկ հարցեր:
Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 36-ը:

1.Լսեցին – Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
Լևոն

Գալստյանի

§Բարձրագույն

մաթեմատիկա¦

(2

հատորով)

(2

հատորով)

դասագրքի հրատարակման ներկայացման հարցը:
Որոշեցին - Լևոն

Գալստյանի

դասագիրքը

§Բարձրագույն

երաշխավորել

մաթեմատիկա¦

հրատարակման որպես բուհական

դասագիրք:
2.Լսեցին – Հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը:
Որոշեցին – Ատեստավորել ամբիոնների հեռակա

ուսուցմամբ ասպիրանտներին:

3.Լսեցին – Ընթացիկ հարցեր:
Խորհրդի նախագահ

Ա.Ա.Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.11
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի
գիտական խորհրդի 31.01.2017թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
5. Լավագույն ուսանողներին անվանական կրթաթոշակի ներկայացման հարցը:
6. Ասպիրանտների

թեկնածուական

ատենախոսությունների

թեմաների,

գիտական ղեկավարների հաստատման հարցը:
7. Ընթացիկ հարցեր:

Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 24-ը:

1. Լսեցին - 2016-17 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում

ֆակուլտետի

ուսանողներին անվանական կրթաթոշակի ներկայացման հարցը:

Որոշեցին - Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի հետևյալ ուսանողներին
ներկայացնել անվանական կրթաթոշակի.

9. Ակադեմիկոս Արտաշես Շահինյանի անվ. կրթաթոշակ
Ավետիսյան

Արա

Անդրանիկի

-

ակտուարական

և

ֆինանսական

մաթեմատիկա, բակալավրիատ 4-րդ կուրս
10. Ակադեմիկոս Մխիթար Ջրբաշյանի անվ. կրթաթոշակ
Միքայելյան Վազգեն Գագիկի - մաթեմատիկա, բակալավրիատ 4-րդ կուրս
11. Ակադեմիկոս Նագուշ Հարությունյանի անվ. կրթաթոշակ
Նահապետյան Սևակ Թաթուլի

2.Լսեցին -

- մեխանիկա, մագիստրատուրա 1-ին կուրս

Ասպիրանտների թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաների,
գիտական ղեկավարների հաստատման հարցը:

Որոշեցին – Հաստատել ասպիրանտներ.
1.

Վիկտորյա

Սարգսի

Բաբաջանյանի

թեկնածուական

ատենախոսության թեման` §Բաց տնտեսության դինամիկ ստոխաստիկ
ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի կառուցումը Հայաստանի
օրինակով¦,

Ը.00.08.–մաթեմատիկական

մասնագիտությամբ,

գիտական

ղեկավար՝

տնտեսագիտություն
տնտ.

գիտ.

դոկտոր,

պրոֆեսոր Վ. Հ. Թորոյան:
2. Հակոբ Գառնիկի Իսրայելյանի թեկնածուական ատենախոսության
թեման` §Անընդհատ և խիստ մոնոտոն մեդիալ գործողություններ¦,
Ա.01.06. – հանրահաշիվ և թվերի տեսություն մասնագիտությամբ,
գիտական ղեկավար հաստատել ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Յու. Ա. Մովսիսյանին:

3.Լսեցին

–

Թեկնածուական

ատենախոսությունների

գիտական

ղեկավարներ

հաստատելու համար ՀՀ ԲՈՀ-ին միջնորդելու հարցը:
Որոշեցին - Միջնորդել

ՀՀ ԲՈՀ-ին ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Սմբատ

Գրիգորի Շահինյանին թույլատրել ղեկավարելու Ա.02.01. – տեսական
մեխանիկա

մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսություն-

ներ:

Խորհրդի նախագահ

Ա.Ա.Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.12
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի
գիտական խորհրդի 14.03.2017թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. Առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփում:
2. Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի տարեկան
հաշվետվությունը ուսումնագիտական գործունեության մասին (զեկ.՝ ամբիոնի
վարիչ Հ. Հայրապետյան):
3. Ասպիրանտների

թեկնածուական

ատենախոսությունների

թեմաների,

գիտական ղեկավարների հաստատման հարցը:
4. Մաթեմատիկական

անալիզի

և

ֆունկցիաների

տեսության

ամբիոնի

ասիստենտ, ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու Կ. Ա. Քեռյանի դոկտորական
ատենախոսության թեմայի հաստատումը:
5. Ընթացիկ հարցեր:

1. Լսեցին - Առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփման հարցը:
Որոշեցին – Քննաշրջանի արդյունքները համարել բավարար:

2. Լսեցին – Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի
տարեկան հաշվետվությունը ուսումնագիտական գործունեության մասին:
Ամբիոնի վարիչ Հ. Հայրապետյանը ներկայացրեց տարեկան հաշվետվությունը
:
Որոշեցին – Ընդունել ի գիտություն:

3. Լսեցին -

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հայցորդ
Ալվարդ Սարուխանյանի

թեկնածուական ատենախոսության թեմայի

հաստատման հարցը:
Որոշեցին - Հաստատել Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի
հայցորդ Ալվարդ Սարուխանյանի թեկնածուական ատենախոսության
թեման` §Միջին դպրոցի 7-9-րդ դասարանների հարթաչափության
հասկացությունների սահմանումների ուսուցման մեթոդիկա¦ ԺԳ.00.02 –
դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա

(մաթեմատիկա)

մասնագիտությամբ, գիտ. ղեկավար հաստատել մանկավարժական
գիտությունների դոկտոր Էդվարդ Այվազյանին:

4. Լսեցին – Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի
ասիստենտ, ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու Կ. Ա. Քեռյանի դոկտորական
ատենախոսության թեմայի հաստատման հարցը:

Որոշեցին - Հաստատել մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության
ամբիոնի ասիստենտ, ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու Կարեն Ալեքսանդրի
Քեռյանի դոկտորական ատենախոսության թեման §Բազիսության,
զուգամիտության և միակության հարցեր օրթոգոնալ սպլայնների
համակարգերի

համար¦,

Ա.01.01

–

մաթեմատիկական

մասնագիտությամբ:

5. Լսեցին – Ընթացիկ հարցեր:

Խորհրդի նախագահ

Ա. Ա. Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս. Հ. Ջիլավյան

անալիզ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.13
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 01.06.2017թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
4. Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը:
5. Մեխանիկայի ամբիոնի աշխատակիցներ Վ. Բարսեղյանի, Ս. Շահինյանի,
Թ.

Սիմոնյանի

§Ստաբիլացման

տեսություն¦

ձեռնարկի

հրատարակման ներկայացման հարցը:
6. Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության
ամբիոնի

դոցենտ,

ֆիզ.

մաթ.

գիտ.

թեկնածու

Կարեն

Գասպարյանի

§Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու¦ խնդրագրքի հրատարակման
ներկայացման հարցը:
7. Ընթացիկ հարցեր:
Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 36-ը:
1. Լսեցին - Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը:
Որոշեցին -

Ատեստավորել .
-

առաջին տարվա ասպիրանտ Ներսես Սրապիոնյանին - Ա.01.01. մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:

-

առաջին տարվա ասպիրանտ Նարեկ

Մարգարյանին - Ը.00.08. –

մաթեմատիկական տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ:
-

երկրորդ տարվա ասպիրանտ Տիգրան Վարդանի Փիլիպոսյանին Ը.00.08. – մաթեմատիկական տնտեսագիտություն
թյամբ:

մասնագիտու-

-

երկրորդ տարվա ասպիրանտ Յուրի Արմենի Աշրաֆյանին - Ա.01.02.
–

դիֆերենցիալ

հավասարումներ,

մաթեմատիկական

ֆիզիկա

մասնագիտությամբ:
-

առաջին տարվա ասպիրանտ Սմբատ Աղեկյանին - Ա.01.01. մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:

-

առաջին

տարվա ասպիրանտ Տիգրան Հակոբյանին - Ա.01.06. –

հանրահաշիվ և թվերի տեսություն մասնագիտությամբ:

- առաջին տարվա ասպիրանտ Արսեն Սարգսյանին

– Ա.02.04. –

դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա մասնագիտությամբ:

2. Լսեցին – Մեխանիկայի ամբիոնի աշխատակիցներ Վ. Բարսեղյանի, Ս. Շահինյանի,
Թ.

Սիմոնյանի

§Ստաբիլացման

տեսություն¦

ձեռնարկի

հրատարակման ներկայացման հարցը:
Որոշեցին -

Վ. Բարսեղյանի, Ս. Շահինյանի, Թ. Սիմոնյանի §Ստաբիլացման

տեսություն¦ դասախոսությունների ձեռնարկը

երաշխավորել տեղադրելու ԵՊՀ

կայքում:

3.

Լսեցին

–

Հավանականությունների

տեսության

և

մաթեմատիկական

վիճակագրության ամբիոնի դոցենտ, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու Կարեն
Գասպարյանի §Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու¦ խնդրագրքի
հրատարակման ներկայացման հարցը:
Որոշեցին - Կարեն Գասպարյանի §Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու¦
խնդրագիրքը երաշխավորել հրատարակման:

4. Լսեցին - Ընթացիկ հարցեր:
Խորհրդի նախագահ
Գիտքարտուղար

Ա.Ա.Սահակյան
Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.14
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 06.07.2017թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. Հաղորդում քննաշրջանի արդյունքների մասին:
2. Մրցույթ ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի
վարիչի պաշտոնի տեղակալման համար:
3. Մրցույթ

ակտուարական

մաթեմատիկայի

և

ռիսկերի

կառավարման

ամբիոնում ասիստենտի պաշտոնի տեղակալման համար:
4. Ասպիրանտների

թեկնածուական

ատենախոսությունների

թեմաների,

գիտական ղեկավարների հաստատման հարցը:
5. Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը:
6. Ֆակուլտետի աշխատակիցների դասախոսությունների ձեռնարկները ԵՊՀ
կայքում տեղադրելու հարցը:
Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 30-ը, այդ թվում 10 դոկտոր,
14 գիտության թեկնածու:
1.

Լսեցին - Դեկանի տեղակալ Ա.Թասլաքյանի հաղորդումը քննաշրջանի
արդյունքների մասին:
Հաղորդումը ընդունվեց ի գիտություն:

2. Լսեցին – Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի
վարիչի պաշտոնի տեղակալման հարցը:
Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի վարիչի
թափուր պաշտոնի համար դիմել է ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Նարեկ Արմենի
Մարտիրոսյանը:

Փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքների հիման վրա գիտական խորհուրդը
Որոշեց -

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Նարեկ Արմենի Մարտիրոսյանը
ընտրվել է ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման
ամբիոնի վարիչ:

3. Լսեցին – Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնում
ասիստենտի պաշտոնի տեղակալման հարցը:
Ակտուարական

մաթեմատիկայի և

ռիսկերի կառավարման ամբիոնի

ասիստենտի պաշտոնի համար դիմել է ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու Անահիտ Գևորգի
Գուլյանը:
Փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքների հիման վրա գիտական խորհուրդը
Որոշեց -

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
ակտուարական

Անահիտ Գևորգի

Գուլյանը ընտրվել է

մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի

ասիստենտի պաշտոնում:

4. Լսեցին - Ասպիրանտների թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաների,
գիտական ղեկավարների հաստատման հարցը:
Որոշեցին – Հաստատել
ա/ ասպիրանտ Հովհաննես Արթուրի Կոստանդյանի թեկնածուական
ատենախոսության թեման` §Ինֆլյացիայի ոչ դրամական գործոնները¦,
Ը.00.08. – մաթեմատիկական տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ:
Գիտական ղեկավար հաստատել տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Վասակ Հովհաննեսի Թորոյանին:
բ/

ասպիրանտ

ատենախոսության

Գոռ

Արայիկի

թեման`

Խաչատրյանի

§Պարտքի

թեկնածուական

կառավարման

դինամիկ

ստոխաստիկ մոդել¦, Ը.00.08. – մաթեմատիկական տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ:

Գիտական ղեկավար հաստատել տնտ. գիտ. դոկտոր Ռուբեն
Ալբերտի Գևորգյանին:

5. Լսեցին – Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը:
Ներկայացվեց ասպիրանտ Մ. Սաֆարյանի (մաթեմատիկական
անալիզի

և

ֆունկցիաների

տեսության

ամբիոն)

կատարած

աշխատանքները ըստ անհատական պլանի:

Որոշեցին - Ատեստավորել

երկրորդ տարվա ասպիրանտ Մհեր Սաֆարյանին -

Ա.01.01. - մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:

6. Լսեցին –

Ֆակուլտետի աշխատակիցների դասախոսությունների ձեռնարկները
ԵՊՀ կայքում տեղադրելու հարցը:

Խորհրդի նախագահ

Ա.Ա.Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս.Հ.Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.15
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 22.09.2017թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
8. Բակալավրիատի կրթական ծրագրերի վերանայման հարցը:
9. Ասպիրանտների

թեկնածուական

ատենախոսությունների

թեմաների,

գիտական ղեկավարների հաստատման հարցը:
10. Անվանական կրթաթոշակների ներկայացման հարցը:
11. Ֆակուլտետի աշխատակիցների ուսումնական ձեռնարկների հրատարակման
հարցը:
Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 27-ը, այդ թվում 9 դոկտոր, 14
գիտության թեկնածու:
1. Լսեցին - Բակալավրիատի կրթական ծրագրերի վերանայման հարցը:
Հարցը ներկայացրեց դեկան Ա.Սահակյանը:
Որոշեցին - Ստեղծել հանձնաժողովներ մաթեմատիկա, մեխանիկա և ակտուարական
ու ֆինանսական մաթեմատիկա մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի վերանայման համար:
2. Լսեցին – ա/ Հայ-Ռուսական /Սլավոնական համալսարանի/ ասպիրանտ Հայկ
Ասլանյանի համակարգային ծրագրավորման ամբիոն/ ատենախոսության թեմայի և
մասնագիտության փոփոխման հարցը:
Որոշեցին – Հաստատել

թեկնածուական

§Պարբերական

խմբերի

ատենախոսության

էնդոմորֆիզմների

մասին¦,

հանրահաշիվ և թվերի տեսություն մասնագիտությամբ:

թեման`
Ա.01.06.

–

Գիտական ղեկավար հաստատել ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր,
պրոֆեսոր Վ. Ս. Աթաբեկյանին:
բ/ Առկա ուսուցմամբ 2-րդ տարվա ասպիրանտ Ներսես Սրապիոնյանի /Ա 01.01 –
մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ/ գիտական ղեկավարի
հաստատման հարցը:

Որոշեցին - Ասպիրանտ Ներսես Սրապիոնյանի գիտական ղեկավար հաստատել ՀՀ
ԳԱԱ թղթ. անդամ, ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր Ա. Ա. Սահակյանին:

3. Լսեցին -

2017-18 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում

ֆակուլտետի

ուսանողներին անվանական կրթաթոշակի ներկայացման հարցը:
Որոշեցին - Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի հետևյալ ուսանողներին
ներկայացնել անվանական կրթաթոշակի.
12. Ակադեմիկոս Արտաշես Շահինյանի անվ. կրթաթոշակ
Կարապետյան

Սյուզի

Հրաչյայի-

ակտուարական

և

ֆինանսական

մաթեմատիկա, բակալավրիատ 4-րդ կուրս
13. Ակադեմիկոս Մխիթար Ջրբաշյանի անվ. կրթաթոշակ
Մնացականյան Գևորգ Տիգրանի - մաթեմատիկա, բակալավրիատ 4-րդ կուրս
14. Ակադեմիկոս Նագուշ Հարությունյանի անվ. կրթաթոշակ
Գրիգորյան Արամ Հարությունի

- մեխանիկա, մագիստրատուրա 1-ին կուրս

4. Լսեցին - Ֆակուլտետի աշխատակիցներ Վ. Ա. Մելիք-Փարսադանյանի և Է. Է.
Վարդումյանի §Քանակական մեթոդներ ֆինանսներում¦ ուսումնական
ձեռնարկի հրատարակման հարցը:
Որոշեցին - Վ. Ա. Մելիք-Փարսադանյանի և Է. Է. Վարդումյանի §Քանակական
մեթոդներ ֆինանսներում¦ ուսումնական ձեռնարկը երաշխավորել
հրատարակման:

Խորհրդի նախագահ

Ա. Ա. Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս. Հ. Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.16
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 31.10.2017թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
12. Բակալավրիատի կրթական ծրագրերի ստեղծման առաջարկների հայտերի
քննարկում:
13. Այլ հարցեր:
Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 28-ը, այդ թվում 9 դոկտոր, 14
գիտության թեկնածու:
1.

Լսեցին - Բակալավրիատի կրթական ծրագրերի ստեղծման առաջարկների
հայտերի քննարկում:

Որոշեցին – Հավանության արժանացնել բակալավրիատի կրթական ծրագրերի
ստեղծման առաջարկների հետևյալ հայտերը.
1. Մաթեմատիկա
2. Մեխանիկա
3. Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
4. Կիրառական վիճակագրություն
2. Լսեցին – «ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ
ՄԱՍԻՆ» օրենքի նախագծի հարցը։

Որոշեցին - 1) Համարել, որ ներկա պայմաններում ուսումնառության ընթացքում
զինվորական

տարկետման

վերացումը

էական

վնաս

կհասցնի

Հայաստանում կրթության և հատկապես`գիտության զարգացմանը։
2) Առաջարկել ԵՊՀ գիտական խորհրդին. քննարկել հարցը և դիմել ՀՀ Ազգային
ժողով՝ «ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ

ՄԱՍԻՆ» օրենքի նախագծի 22-րդ՝ «ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ» հոդվածում սովորողների տարկետման
իրավունքը պահպանելու առաջարկով։

Խորհրդի նախագահ
Գիտքարտուղար

Ա. Ա. Սահակյան
Ս. Հ. Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.17
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 21.11.2017թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. Ֆակուլտետի դեկանի տարեկան հաշվետվություն:
2. Հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորումը:
3. Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրի ստեղծման առաջարկի հայտի
քննարկում:
4. Պրոֆեսոր Վ. Խ. Մուսոյանի §Մաթեմատիկական անալիզ: Մաս 1¦
դասագրքի վերահրատարակման հարցը:

Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 28-ը, այդ թվում 9 դոկտոր, 14
գիտության թեկնածու:
Նիստի սկզբում Ռոսգոսստրախի ներկայացուցիչները անվանական
կրթաթոշակներ շնորհեցին 2017-18 ուստարվա համար ֆակուլտետի ակտուարական
և ֆինանսական մաթեմատիկա մասնագիտությամբ բակալավրիատի ուսանողներին.
1. Անի Բալյանին

3-րդ կուրս

2. Արման Նիկողոսյանին

4-րդ կուրս

1. Լսեցին - Դեկան Ա. Սահակյանի տարեկան հաշվետվությունը:
Որոշեցին – Դեկանի հաշվետվությունը ընդունել ի գիտություն և աշխատանքները
գնահատել բավարար::
2. Լսեցին – Հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը:
Որոշեցին - Ատեստավորել ասպիրանտներ.

1. Հասմիկ Աշոտի Մկոյանին (երրորդ տարվա հեռակա ուսուցում) –
Ա-01.01. - մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:

2. Արաքս Հրայրի Մարգարյանին (երրորդ տարվա հեռակա
ուսուցում) – Ա-01.01. - մաթեմատիկական անալիզ մասնագիտությամբ:

3. Գրիշա Ավետիքի Խաչատրյանին (երկրորդ տարվա հեռակա
ուսուցում) – Ը.00.08.– մաթեմատիկական տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ:

4. Աշխեն Սպարտակի Ռաֆայելյանին (երրորդ տարվա հեռակա
ուսուցում)

–

Ա-01.02.

-

դիֆերենցիալ

հավասարումներ,

մաթեմատիկական ֆիզիկա մասնագիտությամբ:

5. Վիկտորյա Սարգսի Բաբաջանյանին (առաջին տարվա հեռակա
ուսուցում) – Ը.00.08.– մաթեմատիկական տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ:

6. Հակոբ Իսրայելյանին (առաջին տարվա հեռակա ուսուցում) –
Ա.01.06. – հանրահաշիվ և թվերի տեսություն մասնագիտությամբ:

7. Չատեստավորել

ասպիրանտ Գոռ Ռոստոմի Ռուստամյանին

(առաջին տարվա հեռակա ուսուցում) – Ա.01.06. – հանրահաշիվ և
թվերի տեսություն մասնագիտությամբ:

3. Լսեցին- Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրի ստեղծման առաջարկի հայտի
քննարկում:
Որոշեցին

–

Հավանության

արժանացնել

ISTS

կենտրոնի

հետ

համատեղ

մագիստրատուրայի §Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների
մշակում¦ կրթական ծրագրի ստեղծման առաջարկի հայտը:

4. Լսեցին – Պրոֆեսոր Վ. Խ. Մուսոյանի §Մաթեմատիկական անալիզ: Մաս 1¦
դասագրքի վերահրատարակման հարցը:

Որոշեցին - Վ. Խ. Մուսոյանի §Մաթեմատիկական անալիզ: Մաս 1¦ դասագիրքը
երաշխավորել վերահրատարակման:
Խորհրդի նախագահ
Գիտքարտուղար

Ա. Ա. Սահակյան
Ս. Հ. Ջիլավյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հ.18
ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի 19.12.2017թ. նիստի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ՝
1. Մաթեմատիկայի

և

մեխանիկայի

ֆակուլտետում

կատարվող,

ՀՀ

պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական թեմաների ամփոփիչ
հաշվետվությունները

Հեռակա

ուսուցմամբ

ասպիրանտների

ատեստավորումը:
2. Ասպիրանտների թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաների,
գիտական ղեկավարների հաստատման հարցը:
3. Մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողների մագիստրոսական
թեզերի թեմաների հաստատման հարցը:
4. Ընթացիկ հարցեր:

Գիտական խորհրդի 44 անդամներից ներկա էին 28-ը, այդ թվում 9 դոկտոր, 14
գիտության թեկնածու:
1.Լսեցին -

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետում կատարվող, ՀՀ
պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական թեմաների ամփոփիչ
հաշվետվությունները:

Որոշեցին – Ընդունել
ա/ §Հետազոտություններ դիֆերենցիալ օպերատորների սպեկտրալ
տեսության

բնագավառում

և

նրանց

կիրառումը

բնագիտական

խնդիրներում¦ գիտական թեմայի (ղեկավար ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր,
պրոֆեսոր Տ. Ն. Հարությունյան)

բ/ §Միակության հարցեր Ֆրանկլինի շարքերի համար¦ գիտական
թեմայի

(ղեկավար ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ

ակադեմիկոս Գ. Գ. Գևորգյան)

գ/ §Պարբերական խմբեր և խմբերի հյուսվածքներ: Կառուցվածքային
հարցեր¦ գիտական թեմայի

(ղեկավար ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր,

պրոֆեսոր Վ. Ս. Աթաբեկյան)
ամփոփիչ

հաշվետվությունները

և

աշխատանքները

համարել

բավարար:
2.Լսեցին -

Ասպիրանտների թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաների,
գիտական ղեկավարների հաստատման հարցը:

Որոշեցին – Հաստատել ասպիրանտներ
1.

Մարգարիտա

Արաիկի

Կարապետյանի

թեկնածուական

ատենախոսության թեման` §Պաշարների կառավարման մոդելների
ասիմպտոտիկ վարքի հետազոտումը կրիտիկական բեռնվածության
պայմաններում¦,

Ը.00.08.–մաթեմատիկական

տնտեսագիտություն

մասնագիտությամբ:
Գիտական ղեկավար հաստատել ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու,
դոցենտ Ռոբերտ Նավասարդի Չիթչյանին:
2. Արփինե Վարդանի Նուրջանյանի թեկնածուական ատենախոսության
թեման`

§Տնտեսական

գործակալի¦

մոդելի

կիրառությունը

մակրոտնտեսական վերլուծություններում¦, Ը.00.08.–մաթեմատիկական
տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ:
Գիտական ղեկավար հաստատել տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Վասակ Հովհաննեսի Թորոյանին:
3.Լսեցին -

Մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողների մագիստրոսական
թեզերի թեմաների հաստատման հարցը:

Ամբիոնները

ներկայացրեցին

մագիստրոսական

թեզերի

թեմաները և համապատասխան գիտական ղեկավարներին:
Որոշեցին – Հաստատել ԵՊՀ

մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի

մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողների մագիստրոսական
թեզերի թեմաները /կցվում է/:
4.Լսեցին - Ընթացիկ հարցեր:

Խորհրդի նախագահ

Ա. Ա. Սահակյան

Գիտքարտուղար

Ս. Հ. Ջիլավյան

