
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. 

1. Ակադեմիկոս Արտաշես Շահինյանի անվ. կրթաթոշակ 

Ավետիսյան Արա Անդրանիկի - ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա,  

բակալավրիատ 4-րդ կուրս 

2. Ակադեմիկոս Մխիթար Ջրբաշյանի անվ. կրթաթոշակ 

Միքայելյան Վազգեն Գագիկի - մաթեմատիկա, բակալավրիատ 4-րդ կուրս 

3. 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» մագիստրոսա-

կան ծրագրի հայտը:  

Ներկայացվեց ֆունկցիաների տեսության և մաթեմատիկական անալիզի  

ամբիոնի մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքային խմբի՝  

Հ. Մ. Հայրապետյան (ղեկավար),  Գ. Ա. Կարագուլյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Ս. Գ. 

Ռաֆայելյան,  մշակած  «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 մասնագիտությունը Ա.01.05.- հավանականությունների 

տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, մասնագիտությունից 

Ը.00.08.– 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 

 

 

 


