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ԵՊՀ-ի  ռուս բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 

  2019 թ  դեկտեմբերի 9-ի  նիստի  

 

Գիտխորհրդի նիստը նախագահում էր ֆակուլտետի դեկան դոցենտ Պ.Բալայանը: 

Ֆակուլտետի գիտխորհրդի նիստին ներկա են 28 անդամներից 22-ը: Ապահովված է 

անհրաժեշտ քվորումը: 

 

Օրակարգ. 

1. Մագիստրոսական թեմաների հաստատում: 

2.  Սոցհարցման արդյունքների մասին: 

3.  Ընթացիկ հարցեր: 

 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ` ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի 2019-2020 ուս.տարվա       

մագիստրոսական աշխատանքների թեմաների հաստատման հարցը:  

 

ԵԼՈՒՅԹ  ՈՒՆԵՑԱՆ`  ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և 

հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Գ. Բրուտյանը, ռուս 

գրականության ամբիոնի վարիչ` բ.գ.թ., դոցենտ Լ.Գ. Հարոբյանը:     

  ՈՐՈՇԵՑԻՆ` Հաստատել ռուս բանասիրության ֆակուլտետի 2019-2020 ուս.տարվա 

մագիստրոսական աշխատանքների հետևյալ թեմաները. 

 

“Ռուսաց լեզու և գրականություն” մասնագիտություն  

 

 Ուսանող Թեմա Ղեկավար 

1. Հայրապետյան 

Մարիամ 

“Красота” в русской и армянской 

языковых картинах мира        

 

բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Լ.Գ.Բրուտյան 

2. Մկրտչյան  

Միլենա 

Семантика предложений с субъектом  

у + род. п.   в русском языке  

բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Լ.Բ. Մաթևոսյան 

 

3. Ղահրամանյան 

Աննա 

Концепт «язык» в русской языковой 

картине мира 

բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Ռ.Ռ.Գրձելյան  

4. Իսավերդյան 

Զարուհի 

Фразеологизмы с компонентом 

прилагательным в русском и армянском 

языках 

բ.գ.թ., դոցենտ 

Ն.Ի.Մարտիրյան 

 



5. Թադևոսյան 

Սաթենիկ 

Концепт “свет” в русской языковой 

картине мира   

 բ.գ.թ., դոցենտ 

Ս.Պ.Լամբարջյան 

 

6. Դավթյան 

Հերմինե 

Исторический роман Серебряного века բ.գ.թ., դոցենտ 

Լ.Գ. Հակոբյան 

 

7. Այդինյան  

Մարյամ 

 

Постмодернистские тенденции в 

творчестве А.Слаповского  

բ.գ.թ., դոցենտ 

 Յ. Մ. Խոջոյան 

 

8. Առաքելյան 

Մարիաննա 

Духовный реализм в произведениях 

И.С.Шмелева 

բ.գ.թ. 

Մ.Ա. Մկրտչյան 

 

9. Սիմոնյան  

Էլինա 

Мария Петровых как поэт и переводчик 

армянской поэзии 

բ.գ.թ., դոցենտ 

Ա.Ս.Աթանեսյան 

 

10. Պան Սոն Имена собственные в русских 

фразеологизмах 

բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Լ.Գ.Բրուտյան  

 

11. Կոնգ Ֆանքուեյ Фразеологические единицы с 

компонентом “птица” в русском и 

китайском языках 

բ.գ.թ., դոցենտ 

Ս.Պ.Լամբարջյան 

12. 

 

Մելոյան  

Տաթևիկ 

/Վերականգնվել է 2 

կուրս հր. 190/1, 

15.10.2019/ 

Способы выражения интенсивности в 

русском и армянском языках 

բ.գ.թ., դոցենտ 

Դ.Յու.Գազարովա 

 

 
 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝՝  2018-2019 թթ 2-րդ կիսամյակի սոցհարցման արդյունքների մասին: 

 

ԵԼՈՒՅԹ ՈՒՆԵՑԱՆ՝  դեկանի տեղակալ Դ.Գազարովան: 

Քանի որ  հարցումը անցկացվում  է էլեկտրոնային տարբերակով, մասնակիցների 

քանակը հնարավոր չէ վերահսկել: Մասնակցել են ուսանողների մոտ 50 տոկոսը 84-ից 

41 բակալավրիատում, 8-ից 3 մագիստրատուրայում: Արդյունքները ուղարկվել են 

ամբիոններ:   

Ընդհանուր առմամբ նկարագիրը դրական է, բացակայում են կաշառակերության 

և լռացուցիչ պարապմունքների դրդման օրինակները: Դրական պահ է ուսանողների 

անձնական կարծիք արտահայտելու տենդենցը:  

Բողոքները վերաբերվում են ժամանակակից մեթոդների քիչ լինելուց, ցանկալի է 

ավելի շատ լինեն գործնական դասերը: 

Դեկանատի աշխատանքի միջին գնահատականն է 4,86: 



Դեկանի և դեկանի տեղակալի – 4.86 - ամենաբարձրը ԵՊՀ-ում: 

Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն – 

4.77 

Ռուս գրականության ամբիոն – 4.2 

Ռուսաց լեզվի ամբիոն հումանիտար ֆակ-ի – 4.76 

Ռուսաց լեզվի ամբիոն բնագիտական ֆակ-ի – 4.72 

Դասախոսների գնահատականները 4-ից ցածր է 5 դասախոսի մոտ – 3-ը  ռուս 

գրականության ամբիոնում, 2-ը  ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակ-ի ամբիոնում: 

Ֆակուլտետի 2 դասախոս -  Դ.Գազարովան և Ա. Մուրադյանը - խրախոսական 

պարգևավճար են ստացել: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  Հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն: 

 

3. ԼՍԵՑԻՆ՝   Ընթացիկ հարցեր: 

Դիպլոմային և ավարտական աշխատանքների ատեստավորումը անցկացնել 

դեկտեմբերին և մարտին: Մինչև ապրիլի 15-ը աշխատանքի էլ. տարբերակը հանձնել 

ամբիոններ Հակագրագողություն  ծրագրով անցնելու համար /մինչև ապրիլի 20-ը/:  

Նախապաշտպանությունը մայիսին պաշտպանությունից 2 շաբաթ առաջ: Ունենալու 

ենք քննություն մանկավարժությունից: 

 

4. ԼՍԵՑԻՆ՝   Ընթացիկ հարցեր:  

Դիմորդների համար ԵՊՀ-ում կազմակերպվելու է ԷՔՍՊՈ: Պետք է պատրաստվենք: 

 

5. ԼՍԵՑԻՆ՝   Ընթացիկ հարցեր: 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից ստացել ենք ռուսաց լեզու և գրականություն 

մասնագիտության ծրագիրը, որի մասին պետք է կարծիք հայտնել: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  Հանձնարարել Ռ.Գրձելյանին և Լ. Հակոբյանին մինչև դեկտեմբերի 16-ը տալ 

գրավոր կարծիք: 

 

6. ԼՍԵՑԻՆ՝   Ընթացիկ հարցեր:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Պ.Բ. Բալայանը հիշեցրեց նախորդ նիստում հնչաց կարծիքը, 

համաձայն որի առաջարկվում է Որակի բարձրացման դասընթացների շրջանակում 

անգլերենից պահանջվող շեմը դարձնել Ա2 մակարդակը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ Հանձնարարել Լ.Մաթևոսյանին և Թ. Միջիֆերջյանին այս առաջարկության 

մասին  գրություն պատրաստել ռեկտորի անունով: 



 

 

Գիտական խորհրդի նախագահ`      Պ.Բ. ԲԱԼԱՅԱՆ 

 

Գիտական խորհրդի քարտուղար`                             Մ.Ռ. ԴՊԻՐՅԱՆ  


