
 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ 

ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
 

 

 

ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  

ԵՎ  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ 
 

Գիտաժողովի ծրագիր 

Նոթատետր 
 

 

27 – 28 հոկտեմբեր, 2022 թ. 

Գորիս 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է  

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 55-ԱՄՅԱԿԻՆ 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ 

 
ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՆԴՈՒՆՑ ԳՊՀ ռեկտոր, տ.գ.թ., դոցենտ 

կազմկոմիտեի նախագահ 

ԹԵՀՄԻՆԱ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ  

 

Անդամներ 

ԳՊՀ գիտական քարտուղար, բ.գ.թ., դոցենտ 

պատասխանատու քարտուղար 

 

 

ԶԱՐԵՀ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ֆ.մ.գ.դ., դոցենտ, ԳՊՀ ուսումնական և 

ընդհանուր աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 

ԳԵՎՈՐԳ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ պատմության 

ինստիտուտ, ԳՊՀ  

ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ Բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի 

ինստիտուտ 

ՍՈՒՐԵՆ ԱՂԲԱԼՅԱՆ Տ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀԱՊՀ 

ԳԱԳԻԿ ԹՈՐՈՍՅԱՆ  Տ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀԱՊՀ  

ՎԱՆՈ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան 

գրականության ինստիտուտ 

ՅՈՒՐԻ ՍԱՖԱՐՅԱՆ Ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԳՊՀ  

ՀԱՄՈ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ Պ.գ.թ., դոցենտ, ՀԱԱՀ, ԳՊՀ  

ԱՎԵՏԻՔ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ի.գ.թ., դոցենտ, «Արցախ» գիտահետազոտական 

ինստիտուտ, ԳՊՀ  

ԱՐՓԻՆԵ ԴԻՆՈՒՆՑ Ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ, ԳՊՀ գիտական կենտրոնի 

ղեկավար 

ԼՈՒԻԶԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ք.գ.դ., դոցենտ, ԳՊՀ կենսաբանության և 

քիմիայի ամբիոնի վարիչ 

ԼԻԼԻԹ ԹՈՒՆՅԱՆ Բ.գ.թ., ԳՊՀ բանասիրության և 

պատմաիրավագիտության ամբիոնի վարիչի ժ/պ 

ՀՐԱՅՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Մ.գ.թ., դոցենտ, ԳՊՀ ընդ. մանկավարժության և 

հատուկ կրթության ամբիոնի վարիչ 

ԼԻԱՆԱ ՕՀԱՆՅԱՆ Մ.գ.թ., դոցենտ, ԳՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի 

վարիչ 

ԱՆՈՒՇ ԴԱՎԹՅԱՆ  Ֆիզմաթ.գ.թ., ԳՊՀ մաթեմատիկայի և 

ֆիզիկատեխնիկական գիտությունների ամբիոնի 

վարիչի ժ/պ 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ 

 
26 հոկտեմբերի, 2022թ. 

ՀՀ Սյունքիի մարզ, ք. Գորիս 

 
15:00 -ից                  Հյուրերի ժամանում և իջևանում «Գորիս» հյուրանոցում  

(ք. Գորիս, Խորենացի 53) 

 
27 հոկտեմբերի, 2022թ.  

 
8:30 – 9:00           Նախաճաշ 

9:30 – 10:00          Գիտաժողովի մասնակիցների գրանցում  

(Գորիսի պետական համալսարան, թիվ 1 մասնաշենք, 

ճեմասրահ) 

10:00-10:30 Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 55-

ամյակին նվիրված  հոբելյանական ցուցահանդեսի բացում 

10:30-12:00 Գիտաժողովի բացման արարողություն և լիագումար նիստ 

12:00 -13:00 Ընդմիջում 

13:00-16:30 Մասնախմբային նիստեր 

16:30-18:00 Մշակութային ծրագիր. այցելություն Ակսել Բակունցի տուն-

թանգարան 

19:00  Ընթրիք 

 
28 հոկտեմբերի, 2022թ. 

 
8:30-9:00           Նախաճաշ 

10:00 – 10:30        Գիտաժողովի փակում. մասնախմբերի նախագահների 

հաղորդումները քննարկումների մասին 

11:00 – 14:00    Պատմաճանաչողական շրջայց 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ 

27 հոկտեմբերի, 2022թ. 

10:30 – 12:00    
                              
ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ`  
 
Տիգրան Վանդունց - Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտոր, 
տ.գ.թ., դոցենտ  
 

ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔ 
 
ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԵՎ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔԻ ԽՈՍՔԵՐ, ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ 
 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 

Գևորգ Ստեփանյան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ պատմության 
ինստիտուտ, ԳՊՀ 
Գորիս քաղաքի կրթական կյանքի պատմությունից (XIX դար-XX 

դարասկիզբ) 

 

Համո Սուքիասյան, պ.գ.թ., դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 
ՀԱԱՀ, ԳՊՀ 
ՀՍԽՀ Զանգեզուրի և ԱՍԽՀ Քուրդիստանի գավառների սահմանային 

վեճերը 1920-ական թվականներին  

 
Գագիկ Թորոսյան, ք.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀԱՊՀ 
Ածխածին պարունակող թափոնների և մազութի վերամշակմամբ 

հեղուկ վառելիքի արտադրության տեխնոլոգիա 

 
Քաջիկ Օհանյան, փ.գ.դ., պրոֆեսոր, Սանկտ Պետերբուրգի 
Պ.Լեսգաֆտի անվան ազգային պետական համալսարան 
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման սոցիալ-հումանիտար 

տեխնոլոգիաների մոդելների ձևավորման մեթոդաբանությունը 

(ռուսերեն) 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԽՄԲԱՅԻՆ ՆԻՍՏԵՐ 
13:00 – 16:30  

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԳՊՀ-ի կոնֆերանս սրահ) 

 
27 հոկտեմբերի, 2022թ. 

 

Առաջին նիստ  

13:00 – 14:30 

         
Նախագահողներ`     Գևորգ Ստեփանյան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Ավետիք Հարությունյան, ի.գ.թ., դոցենտ 
 

                                  
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

 

Աբէլ Մանուկեան, աստվածաբանական և փիլիսոփայական 
գիտությունների դոկտոր, Ֆրիբուրգի համալսարան, Շվեյցարիայի 
Կրոնների Խորհրդի գլխավոր քարտուղար  
Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ վարդապետութեան ազդեցութիւնը հայ ուշ 

միջնադարեան աստուածաբանական գրականութեան վրայ՝ 

յանձինս Միաբանող Եղբայրներու եւ Գրիգոր վրդ. Տաթեւացիի 

 
Ալբերտ Խառատյան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ 
ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ 
Սյունեցիները Զմյուռնիայում (XVII-XIX դարեր) 

 
Գևորգ Ստեփանյան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ պատմության 
ինստիտուտ 
Հաբանդ գավառի Ձագեձորի հովտի ձեռագրական ժառանգությունը 

 
Ավետիք Հարությունյան, ի.գ.թ., դոցենտ, «Արցախ» 
գիտահետազոտական ինստիտուտ, Գորիսի պետական համալսարան 
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Մարիամ Գրիգորյան, Արցախի Հանրապետության նախագահի 
օգնական 

2020թ. նոյեմբերի 9-ի «Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման» 

եռակողմ հայտարարության իրավաբանական ուժն ու հետևանքները 

 
Ալեն Ղևոնդյան, քաղ.գ.թ., դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան 
Սյունիքի մարզի աշխարհաքաղաքական դերակատարումը ՀՀ ազգային 

անվտանգության  ապահովման տեսանկյունից 

 

Արման Մալոյան, պ.գ.թ., ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթության զարգացման և 
նորարարությունների ազգային կենտրոն» (ԿԶՆԱԿ) հիմնադրամ 

Սյունիքի մարզի նորակառույց եկեղեցիները (2001 – 2012 թթ.) 

 

Հայկանուշ Ղազարյան, Հայաստանի ազգային գրադարան  
Մշակութային խնդիրների լուսաբանումը Սյունիքի մամուլում 

 
Հայկանուշ Պարսամյան, ՀՀ փաստաբանների պալատ, Գորիսի 
պետական համալսարան 

Միջազգային պաշտպանություն հայցած ապաստան հայցողներին   

անվճար իրավական օգնության տրամադրումը Սյունիքի մարզում  

 
Արդյունքների ամփոփում 

 

Երկրորդ նիստ  

14:45 – 16:30 

 

Նախագահողներ`     Համո Սուքիասյան, պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ 
պատմության ինստիտուտ 
Ալեն Ղևոնդյան, քաղ.գ.թ., դոցենտ, Երևանի 
պետական համալսարան 

 
Կարեն Թոխաթյան, պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ  
Մեծ Հայքի Արցախ և Սյունիք աշխարհների ժայռապատկերները 

 
Ստյոպա Պետոյան,  ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ  
Նորահայտ փաստաթղթեր Գորիսի «Գաւառ» շաբաթաթերթի 

պատմությունից (Ռուսաստանի պետական պատմական արխիվ) 
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Վոլոդյա Գասպարյան, մ.գ.թ., գիտաշխատող, Երևանի պետական 
համալսարան, Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ 
Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները և Սյունիքի 

անվտանգության հիմնահարցը 

 
Հասմիկ Ամիրջանյան, պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ  
Զանգեզուրի գավառի կրթամշակութային կյանքի արտացոլումը 

«Գաւառ» շաբաթաթերթում (1909-1910թթ.) 

 
Մհեր Քումունց, բ.գ.թ., դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտ, Գորիսի պետական համալսարան 
Սաթենիկ Խուրշուդյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ 
Հին Գորիսը, տեղադրության հարցը և նորահայտ 

արձանագրությունները 

 
Գայանե Շաբունց, Գորիսի պետական համալսարան 
Խնձորեսկ գյուղի հիշատակությունները «Գաւառ» շաբաթաթերթում 

 

Ժիրայր Միրումյան, Գորիսի պետական համալսարան 
Մահևանյան իշխանական տոհմը  

 

Հովիկ Ավանեսով, Արցախի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան 

Ադրբեջանի տարածքային նկրտումները Սյունիքի նկատմամբ և 

դրանից բխող մարտահրավերները (հեռավար) 
 

Արդյունքների ամփոփում 
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ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՎԵՍՏ 
(ԳՊՀ-ի Ս.Օրբելյանի անվան պատմության լսարան) 

 

27 հոկտեմբերի, 2022թ. 

 

13:00 – 16:30 

 

Նախագահողներ` Աննա Ասատրյան, արվեստ.գ.դ., պրոֆեսոր, 
ՀՀ  ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ 
Սվետլանա Պողոսյան, պ.գ.թ., Հայաստանի 
ազգագրության թանգարան 

 

Սվետլանա Պողոսյան, պ.գ.թ., Հայաստանի ազգագրության թանգարան 
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 
Սյունիք-Արցախի գոտիների առանձնահատկությունները հայկական 

զարդերի համակարգում 

 

Թամար Հայրապետյան, բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և 
ազգագրության ինստիտուտ  

Զանգեզուրի ժողովրդագիտությունը Կովկասյան ուսումնական շրջանի 

վարչության հրատարակած (СМОМПК, 1881-1915) ռուսալեզու 

մատենաշարի էջերում (հեռավար) 
 

Աննա Ասատրյան, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ 
արվեստի ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ  
Արմեն Տիգրանյանի «Դավիթ Բեկ» պատմահայրենասիրական օպերան  

 
Ռոման Հովսեփյան, կ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ 
Հասմիկ Աբրահամյան, պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և 
ազգագրության ինստիտուտ  
Անուշ Ներսեսյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ, ինստիտուտ 
Անի Սարատիկյան, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Թախտաջյանի անվան  
բուսաբանության ինստիտուտ 
Սյունիքը վայրի բույսերի օգտագործման մշակույթի ուրույն օջախ  
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Մարիաննա Տիգրանյան, արվեստագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ 
արվեստի ինստիտուտ, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական 
կոնսերվատորիա 
Լինդա Սարգսյան, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական 
կոնսերվատորիա 
Բանահավաքչական աշխատանքները Գորիսում 

 

Նաիրա Մելիքյան, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ, Շառլ Ազնավուրի 
անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ, Հայաստանի 
հանրային ռադիո 
Սյունիքի իշխանական տոհմի շառավիղ ականավոր երաժիշտը. 

Կոստանտին Օրբելյան 

 

Հասմիկ Աբրահամյան, պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և 
ազգագրության ինստիտուտ  
Ընկուզենու ծիսապաշտամունքային գործառույթների և դրան առնչվող 

հավատալիքների շուրջ (ըստ Սյունիքից գրառված նյութերի) 

 

Սիրանույշ Առաքելյան,  ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ  
Սյունիքի ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը՝ «Սյունիք 

բանահյուսությունը» համահավաք ժողովածուն 

 

Անժելա Ամիրխանյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ 
Սյունիքի հավաքչական մշակույթը (ըստ դաշտային ազգագրական 

նյութերի) 

 

Իրենա Քալանթարյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ 
Գոդեձոր. դարաշրջանների խաչմերուկում 

 

Արդյունքների ամփոփում 
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ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
(ԳՊՀ-ի Ա. Մարգարյանի անվան հայոց լեզվի լսարան) 

 

27 հոկտեմբերի, 2022թ. 

 

Առաջին նիստ  

13:00 – 14:30 

 

Նախագահողներ` Վանո Եղիազարյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ 
գրականության ինստիտուտ, ՎՊՀ 
Թեհմինա Մարության, բ.գ.թ., ԳՊՀ 

     

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

 

Վանո Եղիազարյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան 
գրականության ինստիտուտ, Վանաձորի պետական համալսարան 
Դավթակ Քերթողը Սյունյաց քերթողական դպրոցի ներկայացուցիչ և 

նրա ազգային պատկանելության խնդիրը  

 
Թամարա Մինասյան, բ.գ.թ., Մեսրոպ Մաշտոցի անվան 
Մատենադարան  
Արցախի իշխանական ձեռագրերը  

 
Լիլիթ Թունյան, բ.գ.թ., Գորիսի պետական համալսարան 
Ռուբեն (Սերգեյ) Հախվերդյանի ստեղծագործական աշխարհում  

 
Թեհմինա Մարության, բ.գ.թ., դոցենտ, Գորիսի պետական 
համալսարան  
Վարդան Սարգսյանի գեղարվեստական արձակը Սյունիքի գրական 

ավանդույթների համատեքստում 

 
Մարգարիտա Խաչատրյան, բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան 
գրականության ինստիտուտ 
Գյուղն ու անձրևը (Համաստեղ-Բակունց գրական առնչությունների 

մասին) 
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Սվետլանա Մանուչարյան, բ.գ.թ., դոցենտ, Գորիսի պետական 
համալսարան   
Խոսքի մշակման ու գրականացման ընթացքը Ակսել Բակունցի 

պատմվածքներում 

 
Ռիմա Ստեփանյան, բ.գ.թ., Գորիսի պետական համալսարան 
Պատմականն ու գեղարվեստականը Սերո Խանզադյանի «Վարք 

հարանց» շարքում 

 

Թամարա Անդրեասյան, բ.գ.թ., Գորիսի պետական համալսարան 
Գեղարվեստական տարածությունն ու ժամանակը Սերո Խանզադյանի 

«Վարք հարանց» պատմվածաշարում 

 

Արդյունքների ամփոփում 

 

 

Երկրորդ նիստ  

14:45 – 16:30 

 
Նախագահողներ` Հայկանուշ Մեսրոպյան, բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ 

Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ 
Մհեր Քումունց, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան 
լեզվի ինստիտուտ, բ.գ.թ., ԳՊՀ 

 
 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

 

 Հայկանուշ Մեսրոպյան, բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտ  
Սյունիքի ժողովրդական երգերում գործածված բուսանունների 

իմաստային գործառական առանձնահատկությունները 

 

Մհեր Քումունց, բ.գ.թ., դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտ, Գորիսի պետական համալսարան 
Ռոման Հովսեփյան, կ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտ 
Ճօլի անձրևի ծեսը Սյունիքում. լեզվաբանական և ազգագրական 

քննություն 
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Մհեր Քումունց, բ.գ.թ., դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտ, Գորիսի պետական համալսարան, ՍՀՀԿ 
Լուսինե Ներսիսյան, բ.գ.թ., դոցենտ, Գորիսի պետական 
համալսարան 
Ինգա Մարգարյան, բ.գ.թ 
Հնդեվրոպական մշակույթի տարրերը պատմական Ակներ 

բնակավայրում  

 
Լիանա Օհանյան, մ.գ.թ., դոցենտ, Գորիսի պետական համալսարան 
Բակունցի «Միրհավ» պատմվածքի ֆրանսերեն թարգմանության 

լեզվաոճական առանձնահատկությունները 

 
Մերի Կարապետյան, Գորիսի պետական համալսարան 
Սերո Խանզադյանի «Թագուհին հայոց» վեպի բառապաշարի ոճական 

բնութագիրը 

 
Արդյունքների ամփոփում 
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   ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 (ԳՊՀ-ի 1308 լսարան) 

 

 27 հոկտեմբերի, 2022թ. 

13:00 – 14:30 

 

Նախագահողներ` Նազելի Հախվերդյան, հ.գ.թ., դոցենտ, ԳՊՀ 
           Էռնեստ Ավանեսով, մ.գ.թ., դոցենտ, ԲՊՀ 

 

           

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

 

Էռնեստ Ավանեսով, մ.գ.թ., դոցենտ, Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
համալսարան 
Ներսես Խաչատրյան, Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 
Ապագա մանկավարժների կարծիքը պրոֆեսիոնալ-կիրառական 

ֆիզիկական պատրաստության վերաբերյալ 

 
Նազելի Հախվերդյան, հ.գ.թ., դոցենտ, Գորիսի պետական համալսարան 

Կառավարման ոճի ազդեցությունը թիմային աշխատանքի 

արդյունավետության վրա (Գորիս համայնքի դպրոցների օրինակով) 

 
Արմինե Վահանյան, Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիա 
Հոգեբանական անվտանգության հիմնահարցերը բուհական 

համակարգում (հեռավար) 
 

Նելլի Ադամյան, կ.գ.թ., դոցենտ, Շիրակի պետական համալսարան 
Կենսաբանության խնդիրների լուծման դասերի կազմակերպման 

ընդհանրական մեթոդական ցուցումներ 

 

Ներսես Խաչատրյան, Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի և մարզական խմբակների 

համեմատական ներգործությունը ԲՊՀ աղջիկ ուսանողների 

շարժումների ճշգրտության վրա 

 



15 

 

 Արփինե Դինունց, ֆիզմաթ. գ.թ., դոցենտ, Գորիսի պետական 
համալսարան  

 «Շրջված դասարան» մոդելի կիրառումը բարձրագույն կրթության 

համակարգում (ԳՊՀ-ի և ՇՊՀ-ի օրինակով) 
 
 Տաթևիկ Գրիգորյան, Գորիսի պետական համալսարան  
 Վարդիկ Գզիրանց,Գորիսի պետական համալսարան 

ԳՊՀ սովորողների մտածողության զարգացումը կենսաբանության 

դասին՝ պրոբլեմային ուսուցմամբ 

 

Շուշան Շալունց, կ.գ.թ., դոցենտ, Գորիսի պետական համալսարան 
Տաթևիկ Գրիգորյան, Գորիսի պետական համալսարան 
Բնագիտական առարկաների աշխարհայացքային նշանակությունը 

«Սյունիքի էկոլոգիական հիմնախնդիրները» թեմայի համատեքստում 

 

Արդյունքների ամփոփում 
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ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
(ԳՊՀ-ի թիվ 2 մասնաշենք, 2303 լսարան ) 

 

27 հոկտեմբերի, 2022թ. 

                                                                 

Առաջին նիստ  

13:00-14:30 

 

Նախագահողներ` Գագիկ Թորոսյան, ք.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀԱՊՀ 
Լուիզա Վարդանյան, ք.գ.դ., դոցենտ, ԳՊՀ 

                                                   
  

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

 

Մարինե Պետրոսյան, ք.գ.թ., դոցենտ, Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական համալսարան 
Նվեր Թորոսյան, տ.գ.թ., դոցենտ, պրոֆեսորի պաշտոնակատար, ՀՀ-ում 
ՀԱՊԿ ինստիտուտ, Ֆինանսական ակադեմիա 
Վահան Դավթյան, տ.գ.թ., Կայուն զարգացման ներդրումային 
հիմնադրամ  
Գագիկ Թորոսյան, ք.գ.դ., պրոֆեսոր, Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական համալսարան 
Գարեջրի գործարանների կեղտաջրերի նուրբ մաքրում(ռուսերեն)  

 
Լուիզա Վարդանյան, ք.գ.դ., դոցենտ, Գորիսի պետական համալսարան 
Սյուզաննա Հայրապետյան, ք.գ.թ., դոցենտ, Գորիսի պետական 
համալսարան 
Գորիսում աճող համեմունքային նշանակությամբ մի շարք բույսերի 

հակաօքսիդիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը  

 
Նելլի Հովհաննիսյան, ք.գ.թ., դոցենտ, Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական համալսարան 
Նվեր Թորոսյան, տ.գ.թ., դոցենտ, պրոֆեսորի պաշտոնակատար, ՀՀ-ում 
ՀԱՊԿ ինստիտուտ, Ֆինանսական ակադեմիա 
Վահան Դավթյան, տ.գ.թ., Կայուն զարգացման ներդրումային 
հիմնադրամ  
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Գագիկ Թորոսյան, ք.գ.դ., պրոֆեսոր, Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական համալսարան 
Մասուրի հակաօքսիդիչ ազդեցությունը շոկոլադի հրուշակեղենային 

յուղի վրա  

 

Հասմիկ Քոչարյան, ք.գ.թ., դոցենտ,  Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական համալսարան 
Նվեր Թորոսյան, տ.գ.թ., դոցենտ, պրոֆեսորի պաշտոնակատար, ՀՀ-ում 
ՀԱՊԿ ինստիտուտ 
Վահան Դավթյան, տ.գ.թ., Կայուն զարգացման ներդրումային 
հիմնադրամ  
Գագիկ Թորոսյան, ք.գ.դ., պրոֆեսոր, Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական համալսարան 
A0 տեսակի ալյումինե համաձուլվածքի էլեկտրաքիմիական 

փայլեցումը թթվային էլեկտրոլիտներում(ռուսերեն)  
 

Լուիզա Վարդանյան, ք.գ.դ., դոցենտ, Գորիսի պետական համալսարան 
Սյուզաննա Հայրապետյան, ք.գ.թ., դոցենտ, Գորիսի պետական 
համալսարան 
Կապանի տարածաշրջանում աճող ուրց սովորականի (Thymus vulgaris) 

տարրային բաղադրության ուսումնասիրությունը 

 

Լուիզա Վարդանյան,ք.գ.դ., դոցենտ, Գորիսի պետական համալսարան 
Լիլիթ Աթաբեկյան, ք.գ.թ., դոցենտ,Գորիսի պետական համալսարան 

Սյուզաննա Հայրապետյան, ք.գ.թ., դոցենտ, Գորիսի պետական 
համալսարան 
Անի Գալստյան, Գորիսի պետական համալսարան 
Գորիսի տարածաշրջանում աճող շաֆրան հրաշալիի (Crocus Speciosus) 

առէջներում ֆլավոնոիդների քանակական որոշումը 

սպեկտրոֆոտոմետրիկ եղանակով 

 
Երկրորդ նիստ  

14:45-16:30 

 

Նախագահողներ` Սուրեն Աղբալյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀԱՊՀ 
Յուրա Սաֆարյան, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԳՊՀ   
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Սուրեն Աղբալյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր, Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական համալսարան 
Հասմիկ Ավագյան, ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ 
Հայաստանի պղնձի օքսիդացած հանքանյութերի սուլֆիդացման 

գործընթացի հետազոտումը և տեխնոլոգիայի մշակումը 

 
Յուրա Սաֆարյան, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր, Գորիսի պետական 
համալսարան 
Պատերազմական գործողությունների ներկայացման փորձ՝ 

մաթեմատիկական պարզեցված մոդելներով 

 

Անուշ Դավթյան, ֆ.մ.գ.թ., Գորիսի պետական համալսարան 
Պրոֆեսոր Ա.Ն.Մարտիրոսյանի գիտամանկավարժական 

գործունեությունը ԳՊՀ-ում և ներդրումը ֆիզիկամաթեմատիկական 

ուղղությամբ հետազոտությունների բնագավառում 

 
Յուրա Սաֆարյան, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր, Գորիսի պետական 
համալսարան 
Ա.Գ.Բագդոևը և նրա ստեղծած գիտական դպրոցը ԳՊՀ-ում 

 

Գրիգորյան Տաթևիկ, Գորիսի պետական համալսարան 
Վերարտադրողական առողջության կարևորության գիտակցումը` 

որպես ազգի հզորացման գործոն 

 

Կամո Մովսիսյան, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ, Գորիսի պետական համալսարան 
Ֆերմայի սկզբունքի կիրառումը օպտիկամեխանիկական 

համանմանություններով խնդիրներում  

 

Արդյունքների ամփոփում 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՓԱԿՈՒՄ  
 

28 հոկտեմբերի, 2022թ.  

                                                     09:30 – 10:30 

(ԳՊՀ կոնֆերանս սրահ) 

 

Մասնախմբերի նախագահողների հաղորդումները քննարկումների 
արդյունքների մասին 

 
Եզրափակիչ խոսք՝  
Գիտաժողովի կազմկոմիտեի նախագահ՝ Տիգրան Վանդունց, տ.գ.թ., 
դոցենտ  
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Երևանի պետական համալսարան 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 

Շիրակի պետական համալսարան 

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 

Վանաձորի պետական համալսարան 

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի 

Կապանի մասնաճյուղ 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան  

Հայաստանի ազգային գրադարան 

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 

ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ 

ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ 

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ 

Շվեյցարիայի Ֆրիբուրգի համալսարան 

Հայաստանի ազգագրության թանգարան 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթության զարգացման և նորարարությունների 

ազգային կենտրոն» հիմնադրամ 

«Արցախ» գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնադրամ 

Արցախի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան 

ՀՀ փաստաբանների պալատ 

Սանկտ Պետերբուրգի Պ.Լեսգաֆտի անվան ազգային պետական 

համալսարան 

ՀՀ-ում ՀԱՊԿ ինստիտուտ  

Կայուն զարգացման ներդրումային հիմնադրամ  
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