
ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 50-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ «ՍՅՈՒՆԻՔԸ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 

 

Հարգելի գործընկերներ, 

 

Գորիսի պետական համալսարանը ս.թ. հոկտեմբերի 19-20-ը կազմակերպում է «Սյունիքը 

կրթության և մշակույթի օջախ» խորագրով հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Գորիսի պետական 

համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին: 

  

Գիտաժողովի թեմատիկ շրջանակը՝ 

 

 Սյունիքի կրթամշակութային օջախները. Տաթևի վանքը՝ իբրև հոգևոր-մշակութային կենտրոն, 

 Սյունիքի հնագիտական մշակույթը և ազգագրական միջավայրը, 

 Սյունիքի լուսավորիչ մանկավարժները և հոգևոր-մշակութային գործիչները, 

 Դպրոցական գործի ձևավորումը Սյունիքում, դպրոցների տիպերը, համակարգը և դրանց կրթական 

գործունեությունը,  

 Պարբերական մամուլի, տպագրության սկզբնավորումը և հետագա ծավալումը,  

 Միջնակարգ մասնագիտական և բարձրագույն կրթական օջախների կազմակերպումը,  

 Գիտության տարբեր ճյուղերի զարգացումը, հիմնական գիտական նվաճումները, 

 Կրթության, գիտության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները Սյունիքի մարզում,  

 Սյունիքի գրական ընտանիքը: 

 

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: 

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է էլեկտրոնային տարբերակով 

tmarutyan@mail.ru,  gorsuconference.50@mail.ru էլ.հասցեին ուղարկել 

1. գիտաժողովի մասնակցության հայտը (ձևը կցվում է)` մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 5-ը, 

2. հոդվածի տեքստը` մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 20-ը:                      

 

Ի գիտություն՝  

 Գիտաժողովի նյութերը պետք է ներկայացվեն առանձին ֆայլով և համապատասխանեն հետևյալ 

պահանջներին. 

 Հոդվածի ծավալը՝ մինչև 10 էջ, 

 Տեքստում ունենալ հղումներ /տե՛ս հոդվածի ձևավորման նմուշը/, 

 Ունենալ անոտացիա՝ հայերեն և անգլերեն  լեզուներով, 

 Բանալի բառեր` հայերեն և անգլերեն  լեզուներով, 

 Բոլոր հոդվածները պետք է շարված լինեն. 

o Ռուսերեն՝ Times New Roman,  տառաչափ՝ 11 

o Հայերեն՝  Sylfаen,  տառաչափ՝ 11 

o Անգլերեն՝ Times New Roman, տառաչափ՝ 11 

 

Հոդվածներն ընդունվում են մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 20-ը: 
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Մասնակիցների գիշերակացն ապահովում է համալսարանը: 

 
Հոդվածի հեղինակը պատասխանատու է ներկայացրած նյութի բովանդակության ու 

գրագիտության համար: 

Գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի հրատարակումը նախատեսվում է գիտաժողովից հետո:  

 Հոդվածը և հայտը պարունակող ֆայլի անվանումը պետք է համընկնի հոդվածի հեղինակի 

ազգանվան հետ: 

Գիտաժողովի կազմկոմիտեի նախագահ՝ ԳՊՀ ռեկտոր, ֆիզ. մաթ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա.Ա. 

Ղուկասյան: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել գիտաժողովի պատասխանատու քարտուղար 

Թեհմինա  Մարությանին, բ.գ.թ., դոցենտ (e-mail: tmarutyan@mail.ru, հեռ.՝ 093-00-31-03, 098-19-67-03 

աշխ.):  

Տեղեկատվական նամակը տեղադրված է www.gorsu.am կայքում:  

Հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս, Ավանգարդ 2,4:  

 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ 
 

ԱԱՀ 
 

 

Աշխատավայրը  

Պաշտոնը  

Գիտական աստիճանը, 

կոչումը 

 

Հեռախոսահամարը  

E-mail  

Զեկուցման թեման   

Հասցե 
 

 
 

ՀՈԴՎԱԾԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆՄՈՒՇ 

ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ 

Ա.Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

ՀՀ, Երևան, Երևանի պետական համալսարան  

e-mail: sargsyan@mail.ru 

Անոտացիա (ծավալը 7-10 տողից ոչ պակաս, տառաչափը՝ 11) – հայերեն և անգլերեն լեզվով, 

Բանալի բառեր (5 – 9) –հայերեն և անգլերեն լեզուներով, 

Հոդվածի տեքստ (տառաչափը՝ 11), 

Հղումներ՝ [1, էջ. 12], 

Օգտագործված գրականության ցանկ (այբբենական կարգով), 

Ամփոփում՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով: 

Գիտաժողովի կազմկոմիտե  
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Newsletter 

A republican conference under the heading ‘Syunik as the hearth of education and culture’ 

devoted to the 50th anniversary of the establishment of Goris State University will take place at Goris 

State University on October 19-20, 2017 

 

Dear Partners 

 The Conference Organizing Committee invites all those who are willing to participate in the republican 

conference under the heading ‘Syunik as the hearth of education and culture’ devoted to the 50th anniversary of 

the establishment of Goris State University.     

 

The following topics will be discussed in the frames of the conference: 

 The educational-cultural hearths of Syunik: Tatev Monastery as a spiritual and cultural center 

 The pedagogues-illuminators and spiritual-cultural figures of  Syunik 

 The archeological culture and ethnographic environment of Syunik 

 The formation of schools in Syunik the types of schools, their system and educational activity 

 The origins of the regular press and printing and their further development 

 The organization of vocational and higher education institutions 

 The development of different branches of science, the most important conquests in science 

 The modern issues of education, science and culture in Syunik region 

  The literary family of Syunik  

 

The working languages of the conference are Armenian, Russian and English. 

If you are eager to participate in the conference, please send the electronic versions of the following to 

tmarutyan@mail.ru, gorsuconference.50@mail.ru: 

3. The claim for the participation in the conference, by September 5 (attached see the form of the claim) 

4. The text of the article, by September 20  

 

For your notice 

 The material of the conference must be represented in a separate file and in compliance with the following 

requirements:  

 The volume of the article no more than 10 pages 

 Include references in the text /see the sample of the article/ 

 Have an annotation both in Armenian and English 

 Key words in Armenian and English 

 The fonts for the articles should be as follows: 

o Russian- Times New Roman,  font size-11 

o Armenian- Sylfаen,  font size-11 

o English- Times New Roman, font size-11 

 

The articles are accepted by September 20. 

Accommodation is provided by the university. 
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The author of the article is responsible for the content and literacy of the material represented. 

The publication of the materials of the conference is due after the conference.  

 The file with the article and the claim must bear the surname of the author of the article.  

The chairperson of the Conference Organizing Committee is Professor A. Ghukasyan Rector of GSU, 

Doctor of physic-mathematical sciences. 

For further information contact with Tehmina Marutyan, Secretary responsible for the conference, PhD in 

Philology (e-mail: tmarutyan@mail.ru, tel: +37493003103, +37498196703)  

The information newsletter can be found at www.gorsu.am.  

Address: 2 Avangard str., Goris, Syunik region, RA   

 

Claim for the participation in the conference 
 

First Name, Last Name 
 

 

Organization 
 

Position 
 

Scientific Degree/Title 
 

Telephone 
 

E-mail 
 

Topic of the Article 
 

Address  
 

 
 

SAMPLE OF THE ARTICLE 

THE UNIVERSITY OF TATEV 

A. Sargsyan 

Yerevan State University, Yerevan, RA  

e-mail: sargsyan@mail.ru 

Annotation (the volume: no less than  7-10 lines , font size: 11) – in Armenian and English 

Key words (5 – 9) – in Armenian and English 

The text of the article (font size: 11), 

References [1, page 12], 

Literature (in an alphabetical order), 

Summary (in Armenian and English) 

 

Conference Organizing Committee 
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,,Cюник очаг образования и културы’’ научная конференция посвященная 50-летию основания 

Горисского государственного университета 

19-20 октября 2017 года 

Уважаемые коллеги, 

 Горисский государственный университет 19-20 октября оргаизует республиканскую научную 

конференцию ,,Сюник очаг образования и культуры’’ посвященную 50-летию ГГУ.  

В рамках конференции будет обсуждаться следующие темы.  

 Культурно-образовательные очаги Сюника. Татевский монастырь, как духовно-

культурный центр; 

 Археологическая культура и этнографическая среда Сюника; 

 Педагоги-просветители и духовно-културные деятели Сюника; 

 Формирование школьного дела в Сюнике, типы и система школ, их образовательная 

деятельность;  

 Зарождение периодической печати, типографии и их последующее развитие; 

 Организация очагов среднего и высшего оброзования; 

 Развитие различных отраслей науки, основные научные достижения; 

 Современное задачи образования, науки, основные  научные достижения; 

 Современные задачи оброзования, науки и культуры в сюникской области; 

 Литературная семья Сюника. 

Рабочие языки конференции армянский, русский, английский.  

Для участия в коференции необходимо в электронном варианте выслать на эл.адресе 

tmarutyan@mail.ru,  gorsuconference.50@mail.ru.  

1. Заявку на участие в конференции (форма прилагается) до 5 сентября сего года; 

2. Текст статьи до 20 сентября сего года. 

К сведению 

Материалы конференции должны быть представлены отдельным файлом и соответствовать 

следующим требованиям: 

 Обьем статьи до 10 стр; 

 Иметь в тексте ссылки (см. образец оформления статьи); 

 Иметь аннотацию на армянском и английском языках; 

 Ключевые слова на армянском и английском языках; 

 Все статьи должны быть собраны  

 

  На русском: Times New Roman, размер шрифта 11 

  На армяанском: Sylfаen,  размер шрифта 11 

  На английском: Times New Roman, размер шрифта 11 
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Статьи принимаются до 20 сентября сего годо. 

Приезжим университет предостовляет ночлег. 

Автор статьи несет отстветственность за содержание и грамотность представленного материала. 

Публикация сборника материалов конференции предусмотрена по завершению конференции. 

Статья и название содержащего заявку файла должны совпадать с фамилией автора статьи. 

Председатель оргкомитета коференции ректор Горисского государственного университета, доктор 

мат.наук, профессор А.А.Гукасян. 

Для дополнилтельной информации обращаться к отствественному секретарю конференции 

Т.Марутян, к.ф.н, доцент (e-mail: tmarutyan@mail.ru, тел. 093-00-31-03, 098-19-67-03):  

 

Информационное письмо размещено на сайте www. gorsu.am  

Адрес: РА, Сюникская область, г. Горис, Авангард 24.  

Заявка на участие в конференции 
 

Ф И О 
 

 

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Номер тел.  

E-mail  

Тема доклада  

Адрес 
 

 
 

Образец оформления доклода  

 

ТАТЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

А.А.Сарксян 

РА, Ереван, Ереванский государственный университет 

E-mail: sargsyan@mail.ru 

Аннотация (обьеме не менне 7-10 строк, размер шрифта 11) на армяанском и английском языках  

Ключевое слова (5-9) на армянском и английском языках. 

Ссылки (1, стр. 12) 

Список использованной литературы (в алфавитном порядке) 

Резюме  - на армяанском и английском языках  

Оргкомитет конференции 
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