
                                                                                               Հաստատում եմ՝  ամբիոնի վարիչ 

                                                                                                        /                 /   Վ. Ավագյան     

                                                                                                                            17. 09. 2021 թ. 

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն 

2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակի 

լրացուցիչ պարապմունքների ժամանակացույց 

 

N Դասախոս Առարկա Օրը Ժամը Լս. 

   

1. Ավագյան 

Վաչագան 

Վարազդատի 

բ. գ. թ., դոցենտ 

19-րդ դարի հայ գրակ. պատմ.-1-

/Հ.լ. և գր. -2-րդ կ./ 

Ուրբաթ 

/համարիչ/ 

14:30 54 

Հայ    ժողովրդի   բանա-

հյուսություն- /Հ.լ. և գր. -1-ին կ./ 

Հայ գրականություն- /անգլ./ֆր./-

2-րդ կ./ 

2. Սարհատյան Աիդա 

Ասիլբեկի 

բ. գ. թ., դոցենտ 

Ժամ. հայոց լ. շարահյուսութ.-1-

/Հ.լ. և գր. -3-րդ կ./ 

 

 

Չորեքշաբթի 

/համարիչ/ 

 

14:30 

 

54 

Մայրենի լեզու- /ՏՄՄ-4-րդ կ./ 

Մայրենի լեզու-3- / ՏՄՄ-3-րդ կ./ 

Մայրենի լեզու-4 - / ՏՄՄ-4-րդ կ./ 

Լեզվ. վերլուծութ. Հիմունքներ-/Հ.լ. 

և գր. -2-րդ կ./ 

3.  

Հասանյան Ալիսա 

Զավենի 

բ. գ. թ., դոցենտ 

Գրականագիտութ. ներած.- -/Հ.լ. և 

գր. -1-ին կ./ 

 

 

երեքշաբթի 

 

 

14:30 

 

 

 

  

 54 

 

 

Մանկակ. գրակ.- / ՏՄՄ-4-րդ կ./   

Հայոց լ. և գրականություն-1 –   

/ՏՄՄ-1-ին կ./   

Հայոց լ. և խոսքի մշակ.-1 /ՏՆՏ- 1-

ին կ./ 



4. 

 

 

 

Թումանյան 

Լուսինե Վիլիկի 

բ. գ. թ., դոցենտ 

 

 

Գրաբար-1- /Հ.լ. և գր. -1-ին կ./  

 

ուրբաթ 

 

 

 

14:30 

 

 

 

54ա 

Ժամ. հ. լ. հնչյուն. և բառ.-1- /Հ.լ. և 

գր. -1-ին կ./ 

Գրաբար-3- /Հ.լ. և գր. -2-րդ կ./ 

Բարբառագիտութ. հիմունքներ- 

/Հ.լ. և գր. -2-րդ կ./ 

Հայերենի իմաստափոխությունը- 

/Հ.լ. և գր. -3-րդ կ./ 

Մայրենի լեզու-1-/ ՏՄՄ-2-րդ կ./   

5. 

Պողոսյան 

 Կարինե Պողոսի  

բ. գ. թ., դոցենտ 

Ժամ. հ. լ. ձևաբան.-1- /Հ.լ. և գր. -2-

րդ կ./ 

 

երեքշաբթի 

 

14:30 

 

54ա 

Գրաբար-1- /Պատմ.-2-րդ կ./ 

 

 

6. 

Սարուխանյան 

Մուշեղ Լևոնի 

բ. գ. թ., ասիստենտ 

Հայոց լ. և խոսքի մշակ.-1-/Պատմ.-

1-ին կ./  

հինգշաբթի 

 

14:30 

 

54ա Հայոց լ. և խոսքի մշակույթ - 1- 

/ԲՆԳ-1-ին կ./ 

7. Վանյան Հասմիկ 

Սամվելի 

բ. գ. թ., դոցենտ 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1-

/Ռ. լ. +հոգեբ.-1-ին կ./ 

 

 

շաբաթ 

 

 

14:30 
54 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1-

/Օտար լ. I –II խումբ+ֆրանս. –1-

ին կ./ 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1-

/Զբոս.-1-ին կ./ 

 8. Աղաբաբյան 

Վահան Արշակի 

բ. գ. թ., դոցենտ 

19-րդ դարավ. և 20-րդ դարաս. հ. 

գր. պատմ.-1-/Հ.լ. և գր. -3-րդ կ./ 

 

 

շաբաթ 

 

 

14:30 54ա 
Հայ և ընդհանուր դիցաբանութ.- 

/Հ.լ. և գր. -3-րդ կ./ 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1-

/Կ/Ա- 1-ին կ./ 



9. Հովհաննիսյան 

Սիրանուշ 

Գառնիկի 

բ. գ. թ., ասիստենտ 

Արևմտահայերեն- /Հ.լ. և գր. -3-րդ 

կ./ 

 

 

Երեքշաբթի 

/հայտարար/ 

 

 

14:30 

 

 

55 
Լեզվաբանութ. հիմունքներ-

/Անգլ./ֆր.-2-րդ կ./ 

Լատիներեն- /Անգլ./ֆր.-1-ին կ./ 

10. Ադամյան Արմինե 

Արգամի 

դասախոս 

Խոսքային էթիկետ ևգործնակ. 

հաղ. հիմ.- /Հ.լ. և գր. -1-ին կ./ 

Չորեքշաբթի 

/հայտարար/ 
14:30 54ա 

19-րդ դարավ. և 20-րդ դարաս. հ. 

գր. պատմ.-1-/Հ.լ. և գր. -3-րդ կ./ 

Գրականագիտութ. հիմունքներ-

/ՏՄՄ- 4-րդ կ./   

    

    Կատարող՝                   Գ. Ժ. Մեհրաբյան 

                                                                                 Ամբիոնի վարիչ՝             Վ. Վ. Ավագյան                 

  


