
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

1. Նյութերն ընդունվում են ֆրանսերեն, հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն (լեզուներից 

որևէ մեկով): 

2. Ծավալը՝ մինչև 7 էջ, A4 ֆորմատով, ներառյալ՝ գրականության ցանկը, աղյուսակները 

և գծապատկերները: 

3. Ֆորմատը՝ Microsoft Word 2003/2007 XP: 

4. Սահմանները՝ ձախից` 30 մմ, վերևից`20 մմ, աջից`15 մմ, ներքևից` 20 մմ: 

5. Տառատեսակը՝ Times New Roman (ֆրանսերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների 

համար) և Sylfaen (հայերենի համար), տառաչափը՝ 12 pt.: 

6. Միջտողային տարածությունը` 1.5 սմ, ամբողջ էջի սահմաններով: Նոր տողը սկսել 1.0 

սմ խորքից` TAB-ի կիրառմամբ: 

7. Կառուցվածքային պահանջները տեղակայվում են հետևյալ հերթականությամբ. 

o Գիտաժողովի գիտական ուղղություն, 

o Անվանումը՝ մեծատառերով, մուգ, կենտրոնական: 

o Հեղինակ(ներ)ի Ազգանուն Անուն Հայրանուն(ներ)ը: 

o Համալսարանի անվանումը, մասնագիտությունը, մեկ տող ներքև՝ կուրսը, 

կարգավիճակը (բակալավր, մագիստրոս):   

o Առանցքային բառերը` մինչև 5 բառ: 

o Ամփոփագիրը`նյութի սկզբում՝ տեքստի շարադրման լեզվով, նյութի վերջում՝ 

տեքստի շարադրման լեզվից տարբեր երկու լեզուներով` առավելագույնը 7 

տողի սահմանում` ներառելով թեմայի անվանումը, հեղինակի ազգանունը, 

անվանատառերը, առանցքային բառերը, վերը նշված նույն ձևաչափերով 

համալսարանի անվանումը, մասնագիտությունը, կուրսը, կարգավիճակը 

(բակալավր, մագիստրոս):   

8. Գծապատկերներն ու աղյուսակները պետք է ներկայացվեն առանձին ֆայլով: 

9. Նյութը պետք է շարադրվի հետևյալ հերթականությամբ` ամփոփագիր, 

արդիականություն, հետազոտության նպատակ, խնդիրներ, մեթոդներ, արդյունքներ, 

վերլուծություն, եզրակացություն, գրականության ցանկ: 

10. Գրականության ցանկը՝ այբբենական կարգով: Եթե աշխատանքում կան հղումներ 

որևէ հեղինակից, այդ հեղինակը պետք է ներառվի գրականության ցանկում: 

Հղումները տեքստում պետք է ներկայացնել քառակուսի փակագծերով` [], 

համապատասխան աղբյուրի համարով: 

11. Գիտաժողովի խմբագրական խորհրդին իրավունք է վերապահվում` ընտրել 

հրատարակվող նյութերը: Նյութերն ուսումնասիրելուց հետո հեղինակները 

էլ.փոստով կտեղեկացվեն թերությունների և տպագրվելու վերաբերյալ: 

12. Յուրաքանչյուր նյութ ձևակերպվում է որպես առանձին ֆայլ: Զեկուցման նյութը և 

հայտը պարունակող ֆայլի անվանումը պետք է համընկնի աշխատանքի հեղինակի 

ազգանվան հետ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ 
 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն 
 

 

Համալսարանը 
 

Ֆակուլտետը 
 

Մասնագիտությունը 
 

Կուրսը 
 

Հեռախոսահամարը 
 

E-mail 
 

Գիտական ղեկավարը 
 

Զեկուցման թեման  
 

 

 

ԶԵԿՈՒՑՄԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆՄՈՒՇ 

 

Հումանիտար գիտություններ  

ՖՐԱՆԿՈՖՈՆԻԱՅԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Ասրյան Նարինե Արմենի 

Գորիսի պետական համալսարան, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

մասնագիտություն,  

2-րդ կուրս, բակալավր 

Գիտական ղեկավար՝ բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ա. Բեգլարյան 

E-mail: nona.asryan.1999@mail.ru  

 

Ամփոփագիր (առավելագույնը 7 տող, նյութի շարադրման լեզվով, տառաչափը՝ 10), 

Բանալի բառեր (մինչև 5, նյութի շարադրման լեզվով), 

Տեքստ (առավելագույնը 7 էջ, տառաչափը՝ 12), 

Հղումներ [1, էջ 12], 

Օգտագործված գրականության ցանկ (այբբենական կարգով), 

Ամփոփագիր (նյութի շարադրման լեզվից տարբեր 2 լեզուներով): 

 

mailto:nona.asryan.1999@mail.ru

	Ասրյան Նարինե Արմենի

