
Քաղվածք 

ԵՊՀ  ԻՋԵՎԱՆԻ  ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ  ՏՆՕՐԵՆ 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  № 82 Ա 
«10»  ապրիլի  2017թ.                                              ք. Իջևան 

§ 1 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 030400. «Պատմություն» մասնագիտության 

առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի 
 կազմը հաստատելու մասին 

 Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 030400. «Պատմություն» մասնագիտության 

առկա ուսուցման 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը.  

1. Գևորգյան Համլետ Մարտիկի  -  նախագահ, «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
    համալսարան» հիմնադրամի հասարակագիտության 
    ամբիոնի  պրոֆեսոր, պ. գ.  դ.,   

2. Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի  -  նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի բաժնի 
   պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

3. Առաքելյան Սամվել Արշավիրի  -  մասնաճյուղի տնօրեն, պ.գ. թեկնածու, դոցենտ, 

4. Ներսիսյան Աշոտ Արտաշեսի  -  Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 
   ԺՊ, Հայոց պատմության  և  հասարակագիտության 
    ամբիոնի  պրոֆեսոր, պ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր, 

5. Թինոյան  Դավիթ ֆերդինանդի  -  Հայոց պատմության  և  հասարակագիտության 
    ամբիոնի  վարիչի ԺՊ, պ.գ. թ., դոցենտ, 

6. Մելքոնյան Գևորգ Գագիկի  -  Հայոց պատմության  և  հասարակագիտության 
    ամբիոնի ասիստենտ, պ.գ.թ., 

7. Փաշինյան Աշոտ Ռուբիկի  -  Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի 
   տնօրեն, 

8. Գրիգորյան Լուսիկ Բախշիի -  Տավուշի մարզի Իջևանի վարժարանի ուսուցչուհի:  

Հիմք` ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. №51§1 
հրամանները, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 2 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 031000. «Հայոց լեզու և գրականություն»  

մասնագիտության առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման 
հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին 

 

 Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 031000. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնա-

գիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը. 

1. Միրզոյան  Լավրենտի  Աշոտի  -  նախագահ, ՀՀ պետական կառավարման 
   ակադեմիայի  դոցենտ, բանասիրական 
   գիտությունների  թեկնածու, 

2. Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի  -  նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի բաժնի 
   պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

3. Առաքելյան Սամվել Արշավիրի  -  մասնաճյուղի տնօրեն, պ.գ. թեկնածու, դոցենտ, 



4. Ներսիսյան Աշոտ Արտաշեսի - Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 
   ԺՊ, Հայոց պատմության  և  հասարակագիտության 
    ամբիոնի  պրոֆեսոր, պ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր, 

5. Ավագյան  Վաչագան Վարազդատի -  Հայոց լեզվի և գրականության  ամբիոնի  վարիչի ԺՊ, 
   բ.գ. թեկնածու, դոցենտ, 

6. Սարհատյան Աիդա Ասիլբեկի -  Հայոց լեզվի և գրականության  ամբիոնի  դոցենտ, բ.գ.թ. 
7. ճաղարյան Անահիտ Լենտուշի  -  Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 5 հիմնական դպրոցի 

    ուսուցչուհի, 
8. Սահակյան Ազատուհի Սամվելի  -  Տավուշի մարզի Գետահովտի միջնակարգ դպրոցի 

    ուսուցչուհի: 

Հիմք` ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. №51 §1 
հրամանները, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 3 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 051000.«Մանկավարժություն և 
հոգեբանություն» մասնագիտության առկա ուսուցման ամփոփիչ 
ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին 

 

Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 051000. «Մանկավարժություն և հոգեբա-

նություն» մասնագիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնա-

ժողովի կազմը. 

1. Սողոյան Սպարտակ Սերյոժայի - նախագահ, Շիրակի «Մ.  Նալբանդյանի  անվան 
    պետական համալսարան» հիմնադրամի 

    պրոռեկտոր, մանկ. գիտութ.  դոկտոր, պրոֆեսոր,  

2. Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի  -  նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի բաժնի 
   պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

3. Բրուտյան Վաչիկ Արամայիսի  -  մասնաճյուղի տնօրենի խորհրդական կրթական 
   ծրագրերի գծով, մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

4. Ներսիսյան Աշոտ Արտաշեսի  -  Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 
   ԺՊ, Հայոց պատմության  և  հասարակագիտության 
    ամբիոնի  պրոֆեսոր, պ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր, 

5. Հարությունյան Լիանա Միխայիլի -  Մանկավարժության և հոգեբանության  ամբիոնի 
    վարիչի ԺՊ, մանկ. գիտ. թեկնածու, ասիստենտ, 

6. Միքայելյան Վլադիմիր Հակոբի - Մանկավարժության և հոգեբանության  ամբիոնի 
   դոցենտ, հ.գ.թ.,  

7. Ներսիսյան Արմինե Անդրանիկի  -  «Հույսի կամուրջ» ՀԿ Իջևանի երեխայի զարգացման և 
   սոցիալական աջակցության կենտրոնի տնօրեն, 

8. Սարգսյան Սպարտակ Արտակի - «SOS մանկական գյուղեր»հայկական բարեգործական 
   հիմնադրամի «SOS մանկական գյուղ» Իջևանի 
   ծրագրի տնօրեն: 

Հիմք` ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. №51§1 
հրամանները, դեկանի զեկուցագիրը: 



§ 4 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 031300. «Անգլերեն լեզու և գրականություն»  

մասնագիտության առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման 
հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին 

 

 Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 031300. «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

մասնագիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը. 

1. Բադալյան Լիլիթ Ասատուրի - նախագահ, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
   լեզվահասարակագիտական համալսարանի 
   Անգլերեն լեզվի բառագիտության և ոճաբանության 
   ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների 
    թեկնածու, 

2. Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի  -  նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի բաժնի 
   պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

3. Առաքելյան Սամվել Արշավիրի  -  մասնաճյուղի տնօրեն, պ.գ. թեկնածու, դոցենտ, 

4. Ներսիսյան Աշոտ Արտաշեսի  -  Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 
   ԺՊ, Հայոց պատմության  և  հասարակագիտության 
    ամբիոնի  պրոֆեսոր, պ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր, 

5. Հարությունյան  Քրիստինե Մուրադի  -  Օտար լեզուների ամբիոնի  վարիչ, բ.գ. թեկնածու, 
   դոցենտ, 

6. Չուբարյան Աստղիկ Էդուարդի  -  ԵՊՀ Անգլիական բանասիրության ամբիոնի 
    պրոֆեսոր, բ.գ.դոկտոր, 

7. Սիմոնյան Աստղիկ Վահանի  -  Օտար լեզուների ամբիոնի  դասախոս, 
8. Ղազումյան Մերի Սամվելի  -  Տավուշի մարզի Իջևանի ավագ դպրոցի ուսուցչուհի: 

Հիմք` ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. №51§1 
հրամանները, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 5 
Բակալավրի կրթական ծրագրով 031300. «Ֆրանսերեն լեզու և 

գրականություն» մասնագիտության առկա ուսուցման ամփոփիչ 
ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին 

 

 Հաստատել բակալավրի կրթական ծրագրով 031300. «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» 

մասնագիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմը. 

1. Ղազարյան Մելանյա Սմբատի - նախագահ, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
   լեզվահասարակագիտական  համալսարանի 
     Ֆրանսերեն լեզվի  ամբիոնի  դոցենտ, բ. գ. թ.,   

2. Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի  -  նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի բաժնի 
     պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, 

3. Առաքելյան Սամվել Արշավիրի  -  մասնաճյուղի տնօրեն, պ.գ. թեկնածու, դոցենտ, 

4. Ներսիսյան Աշոտ Արտաշեսի  -  Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի 
    ԺՊ, Հայոց պատմության  և  հասարակագիտության 
     ամբիոնի  պրոֆեսոր, պ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր, 



5. Միրզոյան Ռուզան Վասիլի  -   ԵՊՀ Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի 
    ամբիոնի  դոցենտ, բ.գ.թ., 

6. Մարդանյան  Աիդա Սերգեյի  -  Օտար լեզուների ամբիոնի  ասիստենտ, 

7. Աղբալյան Մանե Թոռնիկի  -  Օտար լեզուների ամբիոնի  դասախոս, 

8. Գուլակյան Մարիետա Սերյոժայի  -  Տավուշի մարզի Գետահովիտի  միջնակարգ դպրոցի 
    ֆրանսերեն լեզվի ուսուցչուհի: 

Հիմք` ՀՀ ԿԳ նախարարի 16.02.2017թ. №145-Ն և ԵՊՀ ռեկտորի 21.03.2017թ. №51§1 

հրամանները, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 6 
030400. «Պատմություն»  մասնագիտության  ամփոփիչ  

ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերի արձանագրման 
 քարտուղար նշանակելու  մասին 

 Բակալավրի կրթական ծրագրով 030400. «Պատմություն» մասնագիտության 2017թ. առկա 

ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերի արձանագրման համար 

քարտուղար նշանակել Հայոց պատմության  և  հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս Արա 

Կամոյի Ազատյանին: 

Հիմք` «ՀՀ ԲՈՒՀ-երում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման» կարգի 

3.10 կետը, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 7 
031000.«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության  

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերի 
 արձանագրման քարտուղար նշանակելու մասին 

 Բակալավրի կրթական ծրագրով 031000. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերի արձանագրման 

համար քարտուղար նշանակել Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. 

Լուսինե Վիլիկի Թումանյանին: 

Հիմք`«ՀՀ ԲՈՒՀ-երում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման» կարգի 
3.10 կետը, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 8 
051000.«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության 

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերի  
արձանագրման քարտուղար նշանակելու  մասին 

 Բակալավրի կրթական ծրագրով 051000. «Մանկավարժություն և հոգեբանություն»   մասնա-

գիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերի 



արձանագրման համար քարտուղար նշանակել Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 

գործավար Լիլիթ Ռևիկի Ստեփանյանին: 

Հիմք`«ՀՀ ԲՈՒՀ-երում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման» կարգի 
3.10 կետը, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 9 
031300.«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

 ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերի  
արձանագրման քարտուղար նշանակելու  մասին 

 Բակալավրի կրթական ծրագրով 031300. «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնա-

գիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերի 

արձանագրման համար քարտուղար նշանակել Ֆրանսերեն լեզվի  և գրականության ամբիոնի 

գործավար Գայանե Արմենի Գասպարյանին: 

Հիմք`«ՀՀ ԲՈՒՀ-երում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման» կարգի 
3.10 կետը, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 10 
031300.«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

 ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերի 
 արձանագրման քարտուղար նշանակելու մասին 

 Բակալավրի կրթական ծրագրով 031300. «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնա-

գիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստերի 

արձանագրման համար քարտուղար նշանակել Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի 

գործավար Անուշ Սերգոյի Օթարյանին: 

Հիմք`«ՀՀ ԲՈՒՀ-երում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման» կարգի 
3.10 կետը, դեկանի զեկուցագիրը: 

§ 11 
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ամփոփիչ 

 ատեստավորման գրավոր բողոքների քննարկման  
մասնակիցների կազմը հաստատելու մասին 

 Հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԳ նախարարի 2011թ. 31-ը հոկտեմբերի № 1197-Ն հրամանը, 

հաստատել  հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 2017թ. շրջանավարտների ամփոփիչ 

ատեստավորման գրավոր բողոքների քննարկման մասնակիցների կազմը. 

Բեկնազարյան   Յուրա   Իսրայելի  -  ՈւԳՊ և վերահսկման բաժնի ավագ դիսպետչեր, 

Վարտանյան Զարուհի  Անդրանիկի  -  հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԽ 
     նախագահ: 

 Հիմք` դեկանի զեկուցագիրը: 
 

ՏՆՕՐԵՆ`            Ս.Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 


