
Արձանագրություն №6/2017-2018 

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի` 2018թ. մայիսի 3-ին տեղի ունեցած թիվ 6 

նիստի 

 

 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 68-ը (վաթսունութ)։  

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..  ԴԴոոցցեեննտտիի  գգիիտտաակկաանն  կկոոչչոոււմմննեերրիի  շշննոորրհհոոււմմ  ((զզեեկկ..՝՝  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  մմրրցցոոււթթաայյիինն  

հհաաննձձննաաժժոողղոովվննեերրիի  ննաախխաագգաահհննեերր  ՆՆ..  ՆՆ..  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաանն,,  ԽԽ..  ՎՎ..  ՆՆեերրկկաարրաարրյյաանն))::  

22..  ԴԴեեկկաաննիի  ըըննտտրրոոււթթյյաանն  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտաայյիինն  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդննեերրիի  ըըննդդոոււննաածծ  

ոորրոոշշոոււմմննեերրիի  հհաասստտաատտոոււմմ  ((զզեեկկ..՝՝  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  մմրրցցոոււթթաայյիինն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվննեերրիի  

ննաախխաագգաահհննեերր  ՆՆ..  ՆՆ..  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաանն,,  ԽԽ..  ՎՎ..  ՆՆեերրկկաարրաարրյյաանն))::  

33..  ԲԲաակկաալլաավվրրիի  կկրրթթաակկաանն  ծծրրաագգրրեերրիի  հհաասստտաատտոոււմմ  ((զզեեկկ..՝՝  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  ոորրաակկիի  աապպաահհոովվմմաանն  

մմշշտտաակկաանն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվիի  ննաախխաագգաահհ  ԷԷ..  ՍՍ..  ԳԳևևոորրգգյյաանն))::  

44..  22001188--22001199  ոոււսստտաարրվվաա  ԵԵՊՊՀՀ  բբաակկաալլաավվրրիիաատտիի,,  մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի,,  աասսպպիիրրաաննտտոոււրրաայյիի  ևև  

հհաայյցցոորրդդննեերրիի  ոոււսսմմաանն  վվաարրձձաավվճճաարրննեերրիի  չչաափփեերրիի  հհաասստտաատտոոււմմ  (զեկ. պրոռեկտոր Գ. Գ. Գևորգյան):  

55..  ԵՊՀ ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կարգի հաստատում (զեկ. 

ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հ. Գ. Ժամհարյան):  

66..  ԵԵՊՊՀՀ  ննեերրքքիինն  կկաարրգգաապպաահհաակկաանն  կկաաննոոննննեերրոոււմմ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււնն  կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն  (զեկ. անձնակազմի 

կառավարման և իրավական ապահովման վարչության պետ Ա. Ա. Թադևոսյան) ::  

77..  Հաղորդում ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոնի 2016-2017 թթ. գործունեության մասին 

(զեկ.՝ կենտրոնի տնօրեն Դ. Է. Գևորգյան):  

88..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր..  

88..11..  ԻԻրրաաննաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ՎՎ..  ՈՈսսկկաաննյյաաննիի  ևև  ննոոււյյնն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ  ՀՀ..  ԿԿիիրրաակկոոսսյյաաննիի  

հհեեղղիիննաակկաածծ  ««ՊՊաարրսսկկեերրեենն  հհաասսաարրաակկաակկաանն--քքաաղղաաքքաակկաանն  ևև  դդիիվվաաննաագգիիտտաակկաանն  տտեեքքսստտեերրիի  

թթաարրգգմմաաննոոււթթյյաանն  հհիիմմոոււննքքննեերր»»  աաշշխխաատտաաննքքըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  ոորրպպեեսս  

բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  հհաասստտաատտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  ննաախխաարրաարրոոււթթյյոոււնն  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն::  

88..22..    ՀՀաաննրրաահհաաշշվվիի  ևև  եերրկկրրաաչչաափփոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտննեերր  ՎՎ..  ՓՓիիլլիիպպոոսսյյաաննիի  ևև  ՀՀ..  ՕՕհհննիիկկյյաաննիի  

««ՎՎեերրլլոոււծծաակկաանն  եերրկկրրաաչչաափփոոււթթյյոոււնն  աաշշխխաատտաաննքքըը»»  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  

ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  հհաասստտաատտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  ննաախխաարրաարրոոււթթյյոոււնն  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  

մմաասսիինն::  

88..33..  ՌՌոոււսսաացց  լլեեզզվվիի  ((հհոոււմմ..  ֆֆաակկ..  գգծծոովվ))  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ  ԱԱ..  ՀՀաակկոոբբյյաաննիի  ««ՖՖրրաաննսսիիաայյիի  մմաասսիինն  ռռոոււսսեերրեենն..  

ՄՄիիջջմմշշաակկոոււթթաայյիինն  հհաաղղոորրդդաակկցցոոււթթյյաանն  փփոորրձձ»»  աաշշխխաատտաաննքքըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  



աայյնն  ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  հհաասստտաատտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  ննաախխաարրաարրոոււթթյյոոււնն  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  

մմաասսիինն::    

88..44..  ԵԵՊՊՀՀ  ՈՈՒՒԳԳԸԸ  ննաախխաագգաահհ  ըըննտտրրեելլոոււ  մմաասսիինն::  

  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  սսոովվոորրոողղ  աաննդդաամմ,,  ՈՈՒՒԽԽ  ննաախխաագգաահհ  ԴԴ..  ԱԱփփոոյյաանննն  աառռաաջջաարրկկեեցց  ըըննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերրիի  թթվվոոււմմ  

լլսսեելլ  ննաաևև  վվեերրջջիինն  քքաաղղաաքքաակկաանն  իիրրաադդաարրձձոոււթթյյոոււննննեերրիի  աարրդդյյոոււննքքոոււմմ  դդաասսեերրիիցց  բբաացցաակկաայյաածծ  բբաազզմմաաթթիիվվ  

ոոււսսաաննոողղննեերրիի  բբաացցաակկաայյոոււթթյյոոււննննեերրըը  հհաարրգգեելլիի  հհաամմաարրեելլոոււ  հհաարրցցըը::  ԱԱռռաաջջաարրկկնն  ըըննդդոոււննվվեեցց::  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  

աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  

ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։ 

 

Լսեցին. –  

1. ԴԴոոցցեեննտտիի  գգիիտտաակկաանն  կկոոչչոոււմմննեերրիի  շշննոորրհհեելլոոււ  մմաասսիինն,, 

2. ԴԴեեկկաաննիի  ըըննտտրրոոււթթյյաանն  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտաայյիինն  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդննեերրիի  ըըննդդոոււննաածծ  

ոորրոոշշոոււմմննեերրըը  հհաասստտաատտեելլոոււ  մմաասսիինն:: 

ԳԳիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  մմրրցցոոււթթաայյիինն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվննեերրիի  ննաախխաագգաահհննեերր  ՆՆ..  ՄՄաարրտտիիրրոոսսյյաաննըը  ևև  ԽԽ..  

ՆՆեերրկկաարրաարրյյաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցցիինն  դդոոցցեեննտտիի  գգիիտտաակկաանն  կկոոչչոոււմմննեերր  հհաայյցցոողղ,,  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաաննիի  

պպաաշշտտոոննիի  հհաավվաակկննոողղ  աաշշխխաատտաակկիիցցննեերրիի  գգոորրծծոոււննեեոոււթթյյաանն  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  հհաամմաառռոոտտ  տտվվյյաալլննեերր::    

  

ԴԴոոեեննտտիի  կկոոչչմմաանն  հհաավվաակկննոոււմմ  էէիինն..  

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ 

ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ 

ՊԱՇՏՈՆԸ 

1.  Աթոյան Մհեր Սերգեյի Իջևանի մասնաճյուղի ընդհանուր մաթեմատիկայի 

և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

2.  Գյոզալյան Վարդուշ Գաբրիելի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի 

ասիստենտ 

3.  Կարապետյան Ռոման Գագիկի Միջազգային հարաբերությունների և 

դիվանագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

4.  Հարությունյան Հասմիկ Թելմանի Հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի 

ասիստենտ 

5.  Հովհաննիսյան Գոհար 

Հովհաննեսի 

Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ 

6.  Մանուկյան Սահակ Սամսոնի Հանրային կառավարման ամբիոնի ասիստենտ 

7.  Մարգարյան Հասմիկ Գառնիկի Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական 

հարաբերությունների ամբիոնի ասիստենտ 

8.  Սայադյան Սերգեյ Մուշեղի Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական 

ինֆորմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ 

9.  Սողոմոնյան Գայանե Արշավիրի Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների 

ամբիոնի ասիստենտ 

 

  

ՖՖաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաաննիի  պպաաշշտտոոննիի  հհաավվաակկննոոււմմ  էէիինն..  

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ 

ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ 

ՊԱՇՏՈՆԸ 

1.  Գրիգորյան Մարատ Արիսի Աշխարհագրության և երկրաբանության 

ֆակուլտետի դեկան 

2.  Մարտիրոսյան Նաղաշ 

Նարինբեկի 

Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան 

3.  Պետրոսյան Գեղամ Հարությունի Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 

դեկան 



4.  Սահակյան Արթուր Արտուշի Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի 

դեկան 

  

ԿԿաազզմմվվեեցց  հհաաշշվվիիչչ  հհաաննձձննաաժժոողղոովվ՝՝  հհեետտևևյյաալլ  կկաազզմմոովվ..  

11..  ՎՎաահհրրաամմ  ՊՊեետտրրոոսսյյաանն,,  

22..  ԺԺաասսմմեենն  ԱԱղղաասսյյաանն,,  

33..  ԺԺեեննյյաա  ԹԹոոթթոոլլյյաանն,,  

Տեղի ունեցավ փակ, գաղտնի քվեարկություն: Քվեարկությանը մասնակցեցին 68 հոգի: Արդյունքները 

հրապարակվեցին հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Վ. Պետրոսյանի կողմից: 

 

Դոցենտի կոչում շնորհելու համար անցկացված քվեարկության արդյունքներն էին. 

 

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ Կողմ Դեմ Անվավեր 

1.  Աթոյան Մհեր Սերգեյի 68 0 0 

2.  Գյոզալյան Վարդուշ Գաբրիելի 66 1 1 

3.  Կարապետյան Ռոման Գագիկի 68 0 0 

4.  Հարությունյան Հասմիկ Թելմանի 68 0 0 

5.  Հովհաննիսյան Գոհար Հովհաննեսի 68 0 0 

6.  Մանուկյան Սահակ Սամսոնի 66 1 1 

7.  Մարգարյան Հասմիկ Գառնիկի 68 0 0 

8.  Սայադյան Սերգեյ Մուշեղի 68 0 0 

9.  Սողոմոնյան Գայանե Արշավիրի 58 9 1 

 

 

 

Դեկանի պաշտոնի համար անցկացված քվեարկության արդյունքներն էին. 

Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ Կողմ Դեմ Անվավեր 

1.  Գրիգորյան Մարատ Արիսի 46 20 2 

2.  Մարտիրոսյան Նաղաշ Նարինբեկի 62 5 1 

3.  Պետրոսյան Գեղամ Հարությունի 55 12 1 

4.  Սահակյան Արթուր Արտուշի 64 3 1 

 

 

Որոշեցին. 

1. Դիմել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն որակավորման կոմիտե՝ 

պրոֆեսորի և դոցենտի կոչում շնորհելու վերաբերյալ ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշումը 

հաստատելու միջնորդությամբ: 

2. Հաստատել ԵՊՀ վերոնշյալ աշխատակիցների՝ ֆակուլտետի դեկան ընտրվելու վերաբերյալ 

ԵՊՀ ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների որոշումները և ընտրված դեկանների հետ 

կնքել աշխատանքային պայմանագիր՝ 5 տարի ժամկետով: 

 



2. Լսեցին. – ԵԵՊՊՀՀ  բբաակկաալլաավվրրիի  կկրրթթաակկաանն  ծծրրաագգրրեերրիի  հհաասստտաատտմմաանն  մմաասսիինն::  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  ոորրաակկիի  

աապպաահհոովվմմաանն  մմշշտտաակկաանն  հհաաննձձննաաժժոողղոովվիի  ննաախխաագգաահհ  ԷԷ..  ՍՍ..  ԳԳևևոորրգգյյաաննըը  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  

հհաասստտաատտմմաաննըը  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  Երևանի պետական համալսարանի բակալավրի կրթական 

ծրագրերը՝ նշելով, որ դրանք անցել են ԵՊՀ կրթական ծրագրերի հաստատման կարգով 

պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փուլերը: Հաստատման էր ներկայացվում բակալավրի 53 ծրագիր: 

  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  հհաասստտաատտեելլ  բբաակկաալլաավվրրիի  ննեերրկկաայյաացցվվաածծ  ծծրրաագգրրեերրըը  ծծրրաագգրրեերրըը::  

  

  

3. Լսեցին. - 22001188--22001199  ոոււսստտաարրվվաա  ԵԵՊՊՀՀ  բբաակկաալլաավվրրիիաատտիի,,  մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի,,  աասսպպիիրրաաննտտոոււրրաայյիի  ևև  

հհաայյցցոորրդդննեերրիի  ոոււսսմմաանն  վվաարրձձաավվճճաարրննեերրիի  չչաափփեերրիի  հհաասստտաատտոոււմմ: Պրոռեկտոր Գ. Գևորգյանն 

առաջարկեց հաստատել ԵԵՊՊՀՀ  բբաակկաալլաավվրրիիաատտիի,,  մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի,,  աասսպպիիրրաաննտտոոււրրաայյիի  ևև  

հհաայյցցոորրդդննեերրիի  ոոււսսմմաանն  վվաարրձձաավվճճաարրննեերրիի  չչաափփեերրըը՝՝  ըըսստտ  ննաախխաապպեեսս  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիինն  

տտրրաամմաադդրրվվաածծ  ցցոոււցցաակկննեերրիի:: 

Որոշեցին. –  

1. Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի 22001188--22001199  ոոււսստտաարրվվաա  ԵԵՊՊՀՀ  բբաակկաալլաավվրրիիաատտիի,,  

մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի,,  աասսպպիիրրաաննտտոոււրրաայյիի  ևև  հհաայյցցոորրդդննեերրիի  ոոււսսմմաանն  վվաարրձձաավվճճաարրննեերրիի  չչաափփեերրըը՝ 

համաձայն հավելվածների: 

  

44..  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵՊՀ ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու 

մասին::  ՈՈււսսոոււմմննաամմեեթթոոդդաակկաանն  վվաարրչչոոււթթյյաանն  պպեետտ  ՀՀ..  ԺԺաամմհհաարրյյաաննըը  հհաայյտտննեեցց,,  ոորր  ննեերրկկաայյաացցվվոողղ  

կկաարրգգիի  ննպպաատտաակկըը  ֆֆոորրմմաալլաացցննեելլնն  էէ  ԵԵՊՊՀՀ--ոոււմմ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  պպրրաակկտտիիկկաայյիի  կկաազզմմաակկեերրպպմմաանն  ևև  

աաննցցկկաացցմմաանն  գգոորրծծըըննթթաացցննեերրըը::  ՀՀ..  ԺԺաամմհհաարրյյաաննըը  հհաակկիիրրճճ  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  կկաարրգգիի  կկաարրևևոորր  դդրրոոււյյթթննեերրըը::    

ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիի  սսոովվոորրոողղ  աաննդդաամմ  ԴԴ..  ԱԱփփոոյյաաննըը  աառռաաջջաարրկկեեցց  

պպրրաակկտտիիկկաաննեերրիի  կկաազզմմաակկեերրպպմմաանն  հհաարրցցոոււմմ  մմեեծծաացցննեելլ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  ննաախխաաձձեեռռննոոււթթյյոոււննննեերրըը::  

ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաանննն  աասսաացց,,  ոորր  ըըննդդհհաաննոոււրր  աառռմմաամմբբ  մմոոտտեեցցոոււմմնն  ըըննդդոոււննեելլիի  էէ,,  սսաակկաայյնն  դդրրաա  

գգլլխխաավվոորր  ռռիիսսկկըը  հհաամմաարրեեցց  աայյնն,,  ոորր  հհաաճճաախխ  ոոււսսաաննոողղննեերրըը  պպրրաակկտտիիկկաայյիի  վվաայյրր  եենն  ըըննտտրրոոււմմ՝՝  եելլննեելլոովվ  

աաննձձննաակկաանն  կկաապպեերրիիցց,,  իիննչչըը  եերրբբեեմմնն  գգոորրծծըըննթթաացցըը  ձձևևաակկաանն  էէ  դդաարրձձննոոււմմ::      

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  –– Հաստատել «Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների պրակտիկայի կազմա-

կերպման և անցկացման կարգը»::    

  

5. Լսեցին. - ԵԵՊՊՀՀ  ննեերրքքիինն  կկաարրգգաապպաահհաակկաանն  կկաաննոոննննեերրոոււմմ  փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււնն  կկաատտաարրեելլոոււ  մմաասսիինն:: 

Անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման վարչության պետ Ա.  Թադևոսյանն 

առաջարկեց, ելնելով աշխատանքային օրենսդրության պահանջներից, փոփոխել կարգի 35-րդ 

կետը՝ ԵՊՀ գիտամանկավարժական (պրոֆեսորադասախոսական համակազմի (ամբիոնի վարիչ, 

պրոֆեսոր, դոցենտ, ասիստենտ և դասախոս), գիտական աշխատողներ) աշխատողների համար 

սահմանելով հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ` 32 ժամ ընդհանուր տևողությամբ, ԵՊՀ-ի մյուս 

աշխատողների համար սահմանելով է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ` 40 ժամ ընդհանուր 

տևողությամբ: Առաջարկությունն ընդունվեց միաձայն: 

Որոշեցին. - «Երևանի պետական համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնների» 

(ընդունված ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2015թ. մարտի 26-ի նիստում) 35.-րդ կետը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«35. ԵՊՀ գիտամանկավարժական (պրոֆեսորադասախոսական համակազմի (ամբիոնի վարիչ, 

պրոֆեսոր, դոցենտ, ասիստենտ և դասախոս), գիտական աշխատողներ) աշխատողների համար 

սահմանվում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ` 32 ժամ ընդհանուր տևողությամբ:  

ԵՊՀ-ի մյուս աշխատողների համար սահմանվում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ` 40 ժամ 

ընդհանուր տևողությամբ:՚: 

 



6. Լսեցին. - Հաղորդում ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոնի 2016-2017 թթ. 

գործունեության մասին: Կենտրոնի տնօրեն Դ. Գևորգյանը, ի մասնավորի, ներկայացրեց 

կենտրոնի գործունեության հիմնական ուղղությունները (գործնական հոգեբանների և հարակից 

մասնագետների համար մասնագիտական վերապատրաստումների կազմակերպում, 

հոգեբանական անհատական և խմբային աջակցության իրականացում, աջակցություն 

ուսանողների և շրջանավարտների մասնագիտական պրակտիկաներին և այլն), կենտրոնի 

աշխատակազմն իր գործառույթներով, մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների 

հիմնական ուղղություններն ու բովանդակությունը, կենտրոնի գործունեության արդյունքների 

դինամիկան, կենտրոնի կողմից կազմակերպված գիտաժողովները և աշխատաժողովները, 

իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերը: Դ. Գևորգյանը նշեց, որ 2016թ. ապրիլյան 

քառօրյայից հետո արագ արձագանքման միջոցառումների շրջանակում իրականցվել է հետևյալը. 

 Ապրիլ-մայիս ամիսներին կենտրոնի մասնագետները պարբերաբար այցելել են  ՀՀ 

կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալ: Մատուցվել է հոգեբանական ծառայություն 

վիրավոր զինվորներին և իրենց հարազատներին (մինչև դուրս գրվելը), 

 Հունիսին համատեղ ՄԱԿ-ի հետ կազմակերպվել է “Ճգնաժամային միջամտություն և 

հոգեբանական աջակցություն մեծահասակներին և երեխաներին” երկօրյա ինտենսիվ 

դասընթացը ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերի հոգեբանների և սոցիալական 

աշխատողների համար: 

Դ. Գևորգյանը նաև առանձնացրեց Հոգեուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիայի (APOA) 

հետ համատեղ իրականացված մի շարք միջոցառումներ. 

 2016թ. փետրվարի 4-ին Քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ 

կազմակերպվել է իրազեկման արշավ՝ «Ախտորոշումը դատավճիռ չէ» խորագրով: 

 2016թ. մայիսի 19-ին կազմակերպվել է “Հաղթահարենք քաղցկեղը ժպիտով” վարպետաց 

դասը, որը վարեցին Հարվարդի համալսարանի «Դանա-Ֆաբեր» (Բոստոնի մանկական 

քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների) կենտրոնի մասնագետները: 

 2016թ. մայիսի 6-ին և հունիսի 30-ին կազմակերպվել են “Իրազեկվածությունն առաջին 

քայլն է” խորագրով դասախոսությունների շարքի հանդիպումները՝ բժիշկ-

ուռուցքաբանի և բժիշկ-անեսթեզիոլոգի հետ, 

 2016թ. դեպտեմբերին կազմակերպվել է "Պալիատիվ խնամքի հոգեբանական 

ասպեկտները և վիշտը" թեմայով դասախոսությունը, որը վարել է պալիատիվ խնամքի 

միջազգային փորձագետ Ստեֆեն Քոնորը։ 

 2016թ. դեկտեմբերին կազմակերպվել է "Հոգևոր խնամքը պալիատիվ օգնության 

համատեքստում” դասախոսությունը, որը կարդացել է Տեր Բագրատ Սրբազանը։ 

 2017թ. փետրվարի 3-ին  կազմակերպվել է "Քաղցկեղի ստվերում" սեմինարը, նվիրված 

քաղցկեղի միջազգային օրվան։ 

 2017թ. հունիսին կազմակերպվել է Գեշտալտ թերապիայի 5-օրյա սեմինար, որը վարել է 

Օլգա Բունգարդտը՝ Մարբուրգի Գեշտալտ ինստիտուտի համահիմնադիր, խմբավար, 

սերտիֆիկացված գեշտալտ-թերապևտ: 

Որոշեցին. – Դ. Գևորգյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն: 

 

 

Ընթացիկ հարցեր: 

1. Լսեցին. - ԻԻրրաաննաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ՎՎ..  ՈՈսսկկաաննյյաաննիի  ևև  ննոոււյյնն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ  ՀՀ..  

ԿԿիիրրաակկոոսսյյաաննիի  հհեեղղիիննաակկաածծ  ««ՊՊաարրսսկկեերրեենն  հհաասսաարրաակկաակկաանն--քքաաղղաաքքաակկաանն  ևև  դդիիվվաաննաագգիիտտաակկաանն  

տտեեքքսստտեերրիի  թթաարրգգմմաաննոոււթթյյաանն  հհիիմմոոււննքքննեերր»»  աաշշխխաատտաաննքքըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  

աայյնն  ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  հհաասստտաատտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  ննաախխաարրաարրոոււթթյյոոււնն  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  

մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  տտեեղղեեկկաացցրրեեցց,,  ոորր  ննշշվվաածծ  հհաարրցցոոււմմ  մմիիջջննոորրդդոոււթթյյոոււնն  էէ  ննեերրկկաայյաացցրրեելլ  

աարրևևեելլաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդըը::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  

աաննդդաամմննեերրիինն  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  ննաաևև  աաշշխխաատտաաննքքիի  վվեերրաաբբեերրյյաալլ  հհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  ևև  

աարրտտաահհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  մմաասսննաագգեետտննեերրիի  դդրրաակկաանն  կկաարրծծիիքքննեերրըը:: 



Որոշեցին. –  

 ««ՊՊաարրսսկկեերրեենն  հհաասսաարրաակկաակկաանն--քքաաղղաաքքաակկաանն  ևև  դդիիվվաաննաագգիիտտաակկաանն  տտեեքքսստտեերրիի  

թթաարրգգմմաաննոոււթթյյաանն  հհիիմմոոււննքքննեերր»»  վվեերրննաագգրրոովվ  աաշշխխաատտաաննքքըը  ((հհեեղղիիննաակկննեերր՝՝  ԵԵՊՊՀՀ  

իիրրաաննաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ՎՎաարրդդաանն  ՈՈսսկկաաննյյաանն,,  ննոոււյյնն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ  ՀՀաասսմմիիկկ  

ԿԿիիրրաակկոոսսյյաանն))  եերրաաշշխխաավվոորրեելլ  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն:: 

 ՄՄիիջջննոորրդդեելլ  ՀՀՀՀ  կկրրթթոոււթթյյաանն  ևև  գգիիտտոոււթթյյաանն  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը՝՝  ննշշվվաածծ  աաշշխխաատտաաննքքըը  ոորրպպեեսս  

բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  ճճաաննաաչչեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ:: 

 

 

22..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ՀՀաաննրրաահհաաշշվվիի  ևև  եերրկկրրաաչչաափփոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտննեերր  ՎՎաարրդդաանն  ՓՓիիլլիիպպոոսսյյաաննիի  ևև  

ՀՀաակկոոբբ  ՕՕհհննիիկկյյաաննիի  հհեեղղիիննաակկաածծ  ««ՎՎեերրլլոոււծծաակկաանն  եերրկկրրաաչչաափփոոււթթյյոոււնն»»  վվեերրննաագգրրոովվ  աաշշխխաատտաաննքքըը  

հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  հհաասստտաատտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  

ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն::  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  տտեեղղեեկկաացցրրեեցց,,  ոորր  ննշշվվաածծ  հհաարրցցոոււմմ  

մմիիջջննոորրդդոոււթթյյոոււնն  էէ  ննեերրկկաայյաացցրրեելլ  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ևև  մմեեխխաաննիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտաակկաանն  

խխոորրհհոոււրրդդըը::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  գգիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիինն  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  ննաաևև  աաշշխխաատտաաննքքիի  

վվեերրաաբբեերրյյաալլ  հհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  ևև  աարրտտաահհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  մմաասսննաագգեետտննեերրիի  դդրրաակկաանն  

կկաարրծծիիքքննեերրըը::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––    

 ««ՎՎեերրլլոոււծծաակկաանն  եերրկկրրաաչչաափփոոււթթյյոոււնն»»  վվեերրննաագգրրոովվ  աաշշխխաատտաաննքքըը  ((հհեեղղիիննաակկննեերր՝՝  ԵԵՊՊՀՀ  

հհաաննրրաահհաաշշվվիի  ևև  եերրկկրրաաչչաափփոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտննեերր  ՎՎաարրդդաանն  ՓՓիիլլիիպպոոսսյյաանն,,  ՀՀաակկոոբբ  

ՕՕհհննիիկկյյաանն))  եերրաաշշխխաավվոորրեելլ  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն:: 

  ՄՄիիջջննոորրդդեելլ  ՀՀՀՀ  կկրրթթոոււթթյյաանն  ևև  գգիիտտոոււթթյյաանն  ննաախխաարրաարրոոււթթյյաաննըը՝՝  ննշշվվաածծ  աաշշխխաատտաաննքքըը  ոորրպպեեսս  

բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  ճճաաննաաչչեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ::  

  

33..  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ՌՌոոււսսաացց  լլեեզզվվիի  ((հհոոււմմ..  ֆֆաակկ..  գգծծոովվ))  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ  ԱԱ..  ՀՀաակկոոբբյյաաննիի  ««ՖՖրրաաննսսիիաայյիի  մմաասսիինն  

ռռոոււսսեերրեենն..  ՄՄիիջջմմշշաակկոոււթթաայյիինն  հհաաղղոորրդդաակկցցոոււթթյյաանն  փփոորրձձ»»  աաշշխխաատտաաննքքըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  

եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  հհաասստտաատտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  

ննաախխաարրաարրոոււթթյյոոււնն  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն::  ԻԻննֆֆոորրմմաատտիիկկաայյիի  ևև  կկիիրրաառռաակկաանն  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  

ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՎՎ..  ԴԴոոււմմաաննյյաաննըը  տտաարրաակկոոււսսաաննքք  հհաայյտտննեեցց  աաշշխխաատտաաննքքիի  վվեերրննաագգրրիի  

վվեերրաաբբեերրյյաալլ՝՝  աայյնն  չչհհաամմաարրեելլոովվ  հհաարրմմաարր  վվեերրննաագգիիրր  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգրրքքիի  հհաամմաարր::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  

ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  հհեետտաաքքրրքքրրվվեեցց,,  թթեե  աայյսս  աառռննչչոոււթթյյաամմբբ  իի՞՞ննչչ  կկաարրծծիիքքննեերր  եենն  տտվվեելլ  

աարրտտաահհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  մմաասսննաագգեետտննեերրըը::  ՌՌոոււսս  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՊՊ..  

ԲԲաալլաայյաաննըը  աառռաաջջաարրկկեեցց  աարրտտաահհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  կկաարրծծիիքքիի  կկաազզմմաակկեերրպպմմաանն  գգոորրծծըըննթթաացցըը  

թթոողղննեելլ  կկրրթթոոււթթյյաանն  աազզգգաայյիինն  իիննսստտիիտտոոււտտիինն,,  իիննչչպպեեսս  սսոովվոորրաաբբաարր  լլիիննոոււմմ  էէ::  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաանննն  

աառռաաջջաարրկկեեցց  հհաարրցցըը  հհաաննեելլ  քքննննաարրկկոոււմմիիցց՝՝  մմիիննչչևև  աարրտտաահհաամմաալլսսաարրաաննաակկաանն  մմաասսննաագգեետտիի  

հհաամմաապպաատտաասսխխաանն  կկաարրծծիիքքիի  տտրրաամմաադդրրոոււմմըը::  ԱԱռռաաջջաարրկկնն  ըըննդդոոււննվվեեցց::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ՌՌոոււսսաացց  լլեեզզվվիի  ((հհոոււմմ..  ֆֆաակկ..  գգծծոովվ))  աամմբբիիոոննիի  դդոոցցեեննտտ  ԱԱ..  ՀՀաակկոոբբյյաաննիի  ««ՖՖրրաաննսսիիաայյիի  մմաասսիինն  

ռռոոււսսեերրեենն..  ՄՄիիջջմմշշաակկոոււթթաայյիինն  հհաաղղոորրդդաակկցցոոււթթյյաանն  փփոորրձձ»»  աաշշխխաատտաաննքքըը  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյաանն  

եերրաաշշխխաավվոորրեելլոոււ  ևև  աայյնն  ոորրպպեեսս  բբոոււհհաակկաանն  դդաասսաագգիիրրքք  հհաասստտաատտեելլոոււ  հհաարրցցոոււմմ  ՀՀՀՀ  ԿԿԳԳ  

ննաախխաարրաարրոոււթթյյոոււնն  մմիիջջննոորրդդեելլոոււ  մմաասսիինն  հհաարրցցըը  հհաաննեելլ  քքննննաարրկկոոււմմիիցց::  

  

4. ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵԵՊՊՀՀ  ՈՈՒՒԳԳԸԸ  ննաախխաագգաահհ  ըըննտտրրեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհրրդդիինն  

տտեեղղեեկկաացցրրեեցց,,  ոորր  աասսպպիիրրաաննտտոոււրրաանն  աավվաարրտտեելլոոււ  կկաապպաակկցցոոււթթյյաամմբբ  գգոորրծծոողղ  ՈՈՒՒԳԳԸԸ  ննաախխաագգաահհ  ՄՄհհեերր  

ՀՀաակկոոբբյյաաննըը  վվաայյրր  էէ  դդննոոււմմ  իիրր  լլիիաազզոորրոոււթթյյոոււննննեերրըը::  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  շշննոորրհհաակկաալլոոււթթյյոոււնն  հհաայյտտննեեցց  ՄՄ..  

ՀՀաակկոոբբյյաաննիինն՝՝  ծծաավվաալլաածծ  բբեեղղոոււնն  աաշշխխաատտաաննքքիի  հհաամմաարր::  ՍՍաահհմմաաննվվաածծ  կկաարրգգիի  հհաամմաաձձաայյնն  

ՈՈււսսաաննոողղաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  ըըննկկեերրոոււթթյյոոււննըը  ննաախխաագգաահհիի  պպաաշշտտոոննոոււմմ  աառռաաջջաարրկկոոււմմ  էէ  

աարրևևեելլաագգիիտտոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  թթյյոոււրրքքաագգիիտտոոււթթյյաանն  մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյաանն  բբաակկաալլաավվրրիիաատտիի  44--րրդդ  

կկոոււրրսսիի  ոոււսսաաննոողղ  ՎՎաաննաատտոոււրր  ԱԱրրմմեեննիի  ՇՇեերրեեննցցիինն::  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  հհաակկիիրրճճ  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  ՎՎ..  ՇՇեերրեեննցցիի  

կկեեննսսաագգրրաակկաանն  տտվվյյաալլննեերրըը  ևև  գգիիտտաակկաանն  հհրրաատտաարրաակկոոււթթյյոոււննննեերրըը::   



ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն.. – արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մելքոնյանը ողջունեց ԵՊՀ 

ՈւԳԸ նախագահի պաշտոնում Վ. Շերենցի առաջադրումը՝ նշելով, որ 4 տարի ճանաչում է 

նրան, որ նա ունի մասնագիտական ու մարդկային անհրաժեշտ որակները՝ ուսանողական 

այդ կառույցը ղեկավարելու համար:  

Տեղի ունեցավ բաց քվեարկություն: Որոշումն անցավ միաձայն: 

Որոշեցին. - ՎՎաաննաատտոոււրր  ԱԱրրմմեեննիի  ՇՇեերրեեննցցիինն  հհաասստտաատտեելլ  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  

ոոււսսաաննոողղաակկաանն  գգիիտտաակկաանն  ըըննկկեերրոոււթթյյաանն  ննաախխաագգաահհիի  պպաաշշտտոոննոոււմմ::  

 

  

5. Լսեցին. – Քաղաքական իրադարձությունների արդյունքում դասերից բացակայած բազմաթիվ 

ուսանողների բացակայությունները հարգելի համարելու մասին: ՈՒԽ նախագահ Դ. Ափոյանը 

հետաքրքրվեց նշված հարցում Համալսարանի ղեկավարության դիրքորոշման մասին: Ռեկտոր Ա. 

Սիմոնյանը նշեց, որ, թեև ուսանողի թիվ մեկ պարտականություններից մեկը դասերին 

կանոնավոր հաճախելն է, այդուհանդերձ տեղի ունեցած զարգացումների նշանակալիությունը և 

դրանցում ուսանողների մեծ թվի մասնակցությունը հաշվի առնելով՝ ԵՊՀ ղեկավարությունը 

գտնում է, որ պետք է հարգելի համարել այդ բացակայությունները, իսկ բաց թողած 

պարապմունքները լրացնելու համար լրացուցիչ շաբաթ նախատեսել: 

Որոշեցին. – Հարգելի համարել ուսանողների բացակայությունները և բաց թողած 

պարապմունքները լրացնելու համար հատկացնել լրացուցիչ շաբաթ:   
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