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àôê²ÜàÔ²Î²Ü ¶Æî²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü
(2013-2014 ÂÂ. àôêàôØÜ²Î²Ü î²ðÆ)
2013-2014

ուստարում

Ուսանողական

գիտական

ընկերությունը

(այսուհետ`

ՈՒԳԸ)

իրականացրել է կանոնադրային պահանջներից բխող միջոցառումներ, նպաստել է ուսանողության
գիտական, կրթական, ստեղծագործական և հոգևոր զարգացմանը: 2013թ. դեկտեմբերի 20-ին
ընդունվել է ՈՒԳԸ նոր աշխատակարգը, որով լրամշակվել են որակի ապահովման մեխանիզմները
և հստակեցվել կառույցի ներքին աշխատանքային սկզբունքները, մասնավորապես՝ ՈՒԳԸ
անդամների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքի գնահատման համակարգը:
2014թ. հունվարի 31-ին ՈՒԳԸ նախագահ Միքայել Մալխասյանը 2012-2013 թթ. ուստարում
ՈՒԳԸ գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությամբ է հանդես եկել ԵՊՀ Գիտական
խորհրդում:
ՈՒԳԸ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔԸ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ ղեկավար մարմինը Գիտական խորհուրդն է, որի կազմում են ԵՊՀ ՈՒԳԸ
նախագահը,

նախագահի

տեղակալը,

քարտուղարը,

աշխատակազմի

ղեկավարը,

տեղեկատվական և արտաքին կապերի հանձնաժողովների ղեկավարները, Իջևանի մասնաճյուղի
ՈՒԳԸ նախագահը և ֆակուլտետային 19 ՈՒԳԸ-ների նախագահները:
ՈՒԳԸ գիտական խորհրդի կազմը.
1. Մալխասյան Միքայել (նախագահ)
2. Շահինյան Գրիգոր (նախագահի տեղակալ մինչև 2014 թ. ապրիլը, այնուհետև՝ ՈՒԳԸ
ներկայացուցիչ ԵՊՀ գիտական խորհրդին առընթեր հանձնաժողովներում)
3. Ղանալանյան Տիգրան (քարտուղար)
4. Հակոբյան Մհեր (աշխատակազմի ղեկավար, 2014 թ. ապրիլից՝ նախագահի տեղակալ)
5. Ծատրյան Հարություն (տեղեկատվական հանձնաժողովի ղեկավար)
6. Բալդրյան Ռուզաննա (արտաքին կապերի հանձնաժողովի ղեկավար)

7. Նավասարդյան Ամալյա (Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ)
8. Մելքոնյան Սարգիս (Աստվածաբանության ֆակուլտետ)
9. Գևորգյան Արշակ (Արևելագիտության ֆակուլտետ)
10. Սարգսյան Լուսինե (Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ)
11. Խաչատրյան Հրանտ (Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ)
12. Հովսեփյան Մարիամ (Իրավագիտության ֆակուլտետ)
13. Աղաջանյան Լուսինե (Կենսաբանության ֆակուլտետ)
14. Պողոսյան Թամարա (Հայ բանասիրության ֆակուլտետ)
15. Խուրշուդյան Ասատուր (Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ)
16. Հարությունյան Ժաննա (Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ)
17. Բաղդասարյան Գոհար (Պատմության ֆակուլտետ)
18. Երանյան Լիլիթ (Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ)
19. Հովակիմյան Նազենի (Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ)
20. Խիզանցյան Աննա (Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ)
21. Գրիգորյան Օֆելյա (Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ)
22. Ղուկասյան Միքայել (Տնտեսագիտության ֆակուլտետ)
23. Նիկոյան Վարսիկ (Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ)
24. Վարդանյան Գայանե (Քիմիայի ֆակուլտետ)
25. Սարգսյան Հայկ (Ֆիզիկայի ֆակուլտետ)
26. Հովսեփյան Արա (Իջևանի մասնաճյուղ)
Հաշվետու ուստարվա ընթացքում 16 անգամ գումարվել է ՈՒԳԸ ԳԽ նիստ, 3 անգամ էլ՝
ՈՒԳԸ ընդլայնված կազմով նիստ` ՈՒԳԸ անդամների մեծ մասի մասնակցությամբ: Հարկ է
առանձնացնել 2013թ. նոյեմբերի 22-24-ը ՈՒԳԸ գիտական խորհրդի՝ Ծաղկաձորում տեղի
ունեցած արտագնա նիստը, որտեղ ժամանակակից մոտեցումներով համալրվեցին ՈՒԳԸ
զարգացման ռազմավարությունը և մարտավարական դրույթները, որոշվեց ՈՒԳԸ միջոցառումները
տեսակավորել

ըստ

երկու

խոշոր

խմբերի՝

նեղ,

զուտ

մասնագիտական

և

գիտության

հանրայնացման միջոցառումներ:
ՈՒԳԸ

կառուցվածքային

բոլոր

ստորաբաժանումներում

ընդգրկված

ուսանողների

և

ասպիրանտների թիվը, նախորդ ուստարվա համեմատությամբ, կրճատվել է 8,8%-ով, ինչը
պայմանավորված է հաշվարկային մեխանիզմի ճշգրտմամբ1:
ՈՒԳԸ ստորաբաժանումները և անդամների թիվը 2014թ. հունիսի 20-ի դրությամբ
Ստորաբաժանումը

Անդամների թիվը

Գիտական խորհուրդ

26

Հանձնաժողովներ և աշխատակազմ

88

Ֆակուլտետային ՈՒԳԸ-ներ

271

Իջևանի մասնաճյուղի ՈՒԳԸ

20
3531

Ընդամենը

1

ՈՒԳԸ կառուցվածքային 23 ստորաբաժանումների անդամների թվի հանրագումարը 405 է, մինչդեռ այդ թվից հանել ենք
ստորաբաժանումների ղեկավարների (որոնք կրկնվում են ՈՒԳԸ գիտական խորհրդի և իրենց ղեկավարած ստորաբաժանման

2

ՈՒԳԸ աշխատանքներին ուստարվա ընթացքում մասնակցել է Մայր բուհի շուրջ 1400 սովորող՝
մոտ

200-ով

ավելի,

քան

նախորդ

ուստարում:

Այլ

բուհերից

ու

գիտահետազոտական

կենտրոններից մասնակիցների թիվը շուրջ 400 է:
Հետաքրքրական է, որ ՈՒԳԸ աշխատանքներին անմիջականորեն աջակցած (գիտական
հոդվածների

ղեկավարում

կամ

գրախոսում,

գիտաժողովների

նիստերի

նախագահում,

սեմինարավարություն, լրացուցիչ դասախոսությունների անցկացում և այլն) դասախոսների թիվը
ևս ավելացել է՝ հասնելով 500-ի, ինչը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը 200-ով:
ՈՒԳԸ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
ՈՒԳԸ կողմից կազմակերպված միջոցառումների ընդհանուր թիվը, նախորդ ուստարվա
համեմատությամբ, նվազել է 10,5%-ով, ինչը պայմանավորված է ԵՊՀ հիմնադրման 95-ամյակին
նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջանի (28-30.04.2014 թ.) և նույն հոբելյանի առթիվ
«Ինչպե՞ս կատարել գիտահետազոտական աշխատանք» խորագրով գիտապրակտիկ դասընթացծրագրի (Ծաղկաձոր, 14-16.03.2014) կազմակերպման աշխատանքների վրա ուժերի կենտրոնացմամբ:
2013-2014 ուստարում ՈՒԳԸ կողմից կազմակերպված
միջոցառումների տեսակային ցանկը.
Միջոցառման բնույթը

Քանակը

Միջազգային, հանրապետական և համահամալսարանական գիտաժողով

21

Ներֆակուլտետային գիտաժողով

10

Ուսուցողական ծրագիր-դասընթաց

2

Սեմինար-քննարկում, կլոր սեղան, հանդիպում-դասախոսություն, ֆիլմի
դիտում

304

Օլիմպիադա

5

Գիտաճանաչողական էքսկուրսիա

48

Դասախոսություն (բաց դաս) դպրոցներում

22

Բանավեճ,

դատախաղ,

ինտելեկտուալ

խաղ

միջոցառումներ
Այլ (ցուցահանդես, դպրոցականների այց ԵՊՀ և այլն)
Ընդամենը

և

մրցութային

այլ

53
19
484

Ստորև ներկայացված է ՈՒԳԸ կողմից կազմակերպված միջոցառումների մի մասը.
ա) Միջազգային, հանրապետական և համահամալսարանական գիտաժողովներ


«IONS Armenia» միջազգային գիտաժողով (Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ, «Optical
Society of America» ու «SPIE Armenian Student Chapter» կազմակերպություններ, 1114.09.2013),

պարագայում) և հանձնաժողովներում/աշխատակազմում ու ֆակուլտետային ՈՒԳԸ-ներում միաժամանակ ընդգրկված ուսանողների
թիվը (29):

3



Հայ

բանասիրության

ֆակուլտետի

ՈՒԳԸ

աշնանային

նստաշրջան

(Հայ

բանասիրության ֆակուլտետ, 11-15.11.2013),


Սոցիոլոգիայի

ֆակուլտետի

հիմնադրման

9-ամյակին

նվիրված

գիտաժողով

հռչակման

95-ամյակին

(Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, 12.11.2013),


Հայաստանի

Առաջին

Հանրապետության

նվիրված

հանրապետական գիտաժողով (Պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ, ՀՊՄՀ ՈՒԳԸ և ՀՀ
ԳԱԱ ՈՒԽ, 13.11.2013),


ՄԱԿ-ի

մոդել-կոնֆերանս

(ԵՊՀ

ՈՒԳԸ

գիտական

խորհուրդ,

ՀՀ-ում

ՄԱԿ-ի

ներկայացուցչություն, ԵՊԼՀ և ՀՌ(Ս)Հ կարիերայի կենտրոններ, 15-16.11.2013),


«Երիտասարդության

արդի

հիմնախնդիրները»

խորագրով

գիտապրակտիկ

կոնֆերանս՝ նվիրված Ուսանողների միջազգային օրվան (ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական
խորհուրդ և «Վարդանանք» ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ակումբ,
19.11.2013),


«Տեխնոլոգիաներ. բարի՞ք, թե՞ չարիք» խորագրով հանրապետական գիտաժողով
(Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, 02-03.12.2013),



Պատմաբանի

օրվան

(Մ.

Չամչյանի

ծննդյան

տարեդարձին)

նվիրված

հանրապետական գիտաժողով (Պատմության ֆակուլտետ, 03-05.12.2013),


«Իրավական կարգավորման կատարելագործման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»
խորագրով միջբուհական գիտաժողով՝ նվիրված Իրավագիտության ֆակուլտետի
հիմնադրման 80-ամյակին (Իրավագիտության ֆակուլտետ, 04.12.2013),



«Գենետիկորեն

ձևափոխված

օրգանիզմների

գործածություն.

օգուտներ

և

մարտահրավերներ» խորագրով հանրապետական գիտաժողով (Իրավագիտության
ֆակուլտետ, 05.12.2013),


«Պետականաշինություն. հայոց և համաշխարհային փորձը» խորագրով միջբուհական
գիտաժողով (Պատմության ֆակուլտետ, 11.02.2014),



«Տնտեսագիտության զարգացման հիմնահարցեր» միջազգային 2-րդ գիտաժողով
(Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ և ԵԳՄ, 20-23.02.2014),



«Հայոց

զորավարի

հավերժական

կյանքն

ու

գործունեությունը»

խորագրով

պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ հոբելյանական նստաշրջան՝ նվիրված Զորավար
Անդրանիկի ծննդյան 149-ամյակին (Պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ և «Անդրանիկ
օգնություն» հկ, 25.02.2014),


«Հոգեբանության

արդի

հիմնախնդիրները»

միջբուհական

գիտաժողով

(Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, 03.04.2014),


Բիշքեկի հրադադարի կնքման 20-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողով
(ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական խորհուրդ, ԱրՊՀ և ԳՊՀ ՈՒԳԸ-ներ, 25-27.04.2014),



ԵՊՀ հիմնադրման 95-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջան
(ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական խորհուրդ, 28-30.04.2014),



«Ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրները» խորագրով ուսանողական հանրապետական
դպրոց-կոնֆերանս (Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ, ԵԳՄ, «Optical Society of America»
և «SPIE Armenian Student Chapter» կազմակերպություններ, 16.05.2014) և այլն:
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բ) Ներֆակուլտետային գիտաժողովներ


«ՀՀ կայուն զբոսաշրջության ձևավորման հիմնախնդիրները» (Աշխարհագրության և
երկրաբանության ֆակուլտետ, 30.09.2013),



«Լրագրության

արդի

հիմնախնդիրները»

(Ժուռնալիստիկայի

ֆակուլտետ,

10.10.2013),


«Երիտասարդ քիմիկոս» (Քիմիայի ֆակուլտետ, 03.12.2013, 09.12.2013) և այլն:

ԵՊՀ ՈՒԳԸ կողմից կազմակերպված գիտաժողովների ընթացքում հնչել է շուրջ 1 000
գիտական զեկուցում: Զեկուցումների թիվը, նախորդ ուսումնական տարվա համեմատությամբ,
գրեթե անփոփոխ է մնացել, ինչը պայմանավորված է նախորդ ուստարվա Հայ գրատպության 500ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի օրինակով
(որտեղ ներկայացվել էր 350 զեկուցում) այս ուստարում ԵՊՀ հիմնադրման 95-ամյա հոբելյանին
նվիրված գիտական նստաշրջանի անցկացմամբ (ներկայացվել է մոտ 400 զեկուցում, որից շուրջ
120-ը՝ ՀՀ և ԼՂՀ շուրջ 20 բուհերից ու ԳԱԱ-ից):
գ) Ուսուցողական ծրագիր-դասընթացներ
1. «Գիտական աշխատանքներ կատարելու հմտությունների ուսուցում».


«Գիտական աշխատանքներ կատարելու հիմնական սկզբունքները» խորագրով
ֆակուլտետային սեմինարներ (18 սեմինար, սեմինարավար` համապատասխան
ֆակուլտետի մասնագետ, սեպտեմբեր-մայիս, 2013-2014):



«Ինչպե՞ս

կատարել

գիտահետազոտական

աշխատանք»

խորագրով

գիտապրակտիկ դասընթաց-ծրագիր՝ նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 95-ամյակին
(Ծաղկաձոր, 14-16.03.2014). դասընթացներ՝
1. Ներածական դասընթաց (վարող՝ ԵՊՀ գիտական քաղաքականության և
միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ֆ. մ. գ.
դ., պրոֆ. Գ. Գևորգյան)
2. Գիտահետազոտական աշխատանքի ընդհանուր մեթոդաբանությունը (վարող՝
ԵՊՀ բակալավրիատի բաժնի վարիչ, աշխ. գ. թ., դոց. Գ. Հովհաննիսյան)
3.

Փաստարկման

ընդհանուր

մեթոդաբանությունը

գիտահետազոտական

աշխատանքում (վարող՝ ԵՊՀ գիտական քարտուղար, պատմ. գ. թ., ասիստ. Մ.
Սողոմոնյան)
4. Գիտահետազոտական աշխատանքների տարատեսակները և դասակարգումը
(վարողներ՝ ԵՊՀ բակալավրիատի բաժնի վարիչ, աշխ. գ. թ., դոց. Գ. Հովհաննիսյան և
ԵՊՀ ՈՒԳԸ նախագահ, ասպիրանտ Մ. Մալխասյան)
5. Հղումներ կատարելու կարգը (վարող՝ «Տարածաշրջանային քաղաքականություն»
մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար, քաղ. գ. թ., դոց. Ն. Գալստյան):


Հրատարակման է ներկայացվել Գ. Հովհաննիսյանի, Ն. Գալստյանի, Մ. Սողոմոնյանի
և

Մ.

Մալխասյանի

կատարելու

հիմնական

կողմից

կազմված

սկզբունքները.

«Գիտահետազոտական
մեթոդական

ցուցումներ»

աշխատանք
խորագրով

մեթոդական ձեռնարկ-ուղեցույցը:


Ծրագրին այս ուստարում մասնակցել է շուրջ 80 դասախոս և ավելի քան 500
ուսանող:
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2. «Javascript լեզվի դասընթաց» (Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի
ֆակուլտետ, հոկտեմբեր-նոյեմբեր, 2013):
դ) Սեմինար-քննարկումներ, կլոր սեղաններ




«Գրաֆների տեսությունը» սեմինարների շարք (Ինֆորմատիկայի և կիրառական
մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 07.09.2013, 12.10.2013, 19.10.2013, 26.10.2013,
02.11.2013, 09.11.2013, 16.11.2013, 23.11.2013, 30.11.2013, 07.12.2013,
14.12.2013, 22.02.2014, 01.03.2014, 15.03.2014, 22.03.2014, 19.04.2014,
10.05.2014, 31.05.2014),
«Միջազգային ծրագրեր. ինչպես լրացնել մրցունակ դիմում» (Կենսաբանության
ֆակուլտետ, 18.09.2013),



«ՀՀ

արտաքին

քաղաքականությունը»

(Միջազգային

հարաբերությունների

ֆակուլտետ, 19.09.2013),


«Խզվող և կտոր առ կտոր հաստատուն գործակիցներով սովորական դիֆերենցիալ
հավասարումների լուծման մասին» (Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ,
07.10.2013),



«Մասնագիտական

առանձնահատկությունների

կիրառումը

միջազգային

իրադարձությունները լուսաբանելիս» (Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 10.10.2013),


«Բիզնեսի արժեքի գնահատումը» (Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 13.10.2013),



«Խաղերի տեսություն» (Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, 15.10.2013),



«Բաժնետիրական իրավունք» (Իրավագիտության ֆակուլտետ, 18.10.2013),



«Թուրքիայի «դեմոկրատացման» փաթեթի հնարավոր ազդեցությունն ազգային
փոքրամասնությունների վրա» (Արևելագիտության ֆակուլտետ, 18.10.2013),



«Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտության որոշ հարցեր» (Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի
ֆակուլտետ, 22.10.2013),



«ՏՏ ոլորտի լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում» (Ժուռնալիստիկայի
ֆակուլտետ, 25.10.2013),



«Իրավաբանի

դերը

բանկային

ոլորտում»

(Իրավագիտության

ֆակուլտետ,

անձեռնմխելիություն»

(Իրավագիտության

ֆակուլտետ,

28.10.2013),


«Պատգամավորական
31.10.2013),



«ԱՊՀ

պետությունների

արտաքին

քաղաքականության

նմանությունները»

(Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, 04.11.2013),


«Լեզուն հասարակական համատեքստում» (Ռոմանագերմանական բանասիրության
ֆակուլտետ, 07.11.2013),



«Առաձգական շերտի ու կիսատարածության համար որոշ կոնտակտային խնդիրների
լուծումը» (Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, 08.11.2013),



«Ժամանակակից

հակամարտությունները»

(Միջազգային

հարաբերությունների

ֆակուլտետ, 11.11.2013),


«Տարրական մասնիկներ և արագացուցիչներ» (Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 11.11.2013),



«Տղամարդու

և

կնոջ

փոխհարաբերության

խնդիրը

քրիստոնեական

բարոյախոսության լույսի ներքո» (Արևելագիտության ֆակուլտետ, 13.11.2013),
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«Մագնիսական ոչ գծայնություններ» (Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, 13.11.2013),



«Բազմությունների տեսություն» (Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ,
14.11.2013, 21.11.2013, 28.11.2013, 05.12.2013, 12.12.2013, 19.12.2013),



«Ադրբեջանի

տեղաբնիկ

ժողովուրդները.

պատմություն

և

արդիականություն»

(Արևելագիտության ֆակուլտետ, 19.11.2013),


«Հայոց

պահանջատիրության

իրավական

հիմունքները»

(Արևելագիտության

ֆակուլտետ, 20.11.2013),


«Էլեկտրոնների

շարժունակության

դիսպերսիան

էլեկտրական

դաշտում»

(Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, 21.11.2013),


«Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը» (Պատմության ֆակուլտետ, 22.11.2013),



«Գործարքի անվավերություն» (Իրավագիտության ֆակուլտետ, 25.11.2013),



«Ֆ.

Կաֆկայի

ստեղծագործությունը»

(Ռոմանագերմանական

բանասիրության

ֆակուլտետ, 27.11.2013),


«Հայաստանը և հայերը Արևելքի ու Արևմուտքի

միջև» (Արևելագիտության

ֆակուլտետ, 28.11.2013),


«Սոցիալական պաշտպանության համակարգը ՀՀ-ում» (Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ,
29.11.2013),



«Երկրաշարժը և դրա հետևանքները» (Աշխարհագրության և երկաբանության
ֆակուլտետ, 09.12.2013),



«Հայկական

հուշարձանների

պահպանության

հիմնախնդիրները

Բաքվում»

(Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 09.12.2013),


«Որքանո՞վ են կենսագործվում ՀՀ «Լեզվի մասին» օրենքի դրույթները» (Հայ
բանասիրության ֆակուլտետ, 10.12.2013),



«Ցուցմունքների

դեպոնացման

ինստիտուտը

քրեական

դատավարությունում»

(Իրավագիտության ֆակուլտետ, 10-12.12.2013),


«Բալզակի

ստեղծագործությունը»

(Ռոմանագերմանական

բանասիրության

ֆակուլտետ, 12.12.2013),


«Հանրային խոսք» (Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, 13.12.2013),



«Մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր
օրենսգրքի նախագծի» (Իրավագիտության ֆակուլտետ, 13.12.2013),



«Իտալերենի բարբառները» (Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,
13.12.2013),



«Ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորում» (Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 16.12.2013),



«Կենսաթոշակային բարեփոխումների հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության
զարգացման վրա» (Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 17.12.2013),



«Մաքսային միությանը ՀՀ անդամակցության տնտեսական օգուտները և վնասները»
(Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 20.12.2013),



«Պետության

բրենդը՝

որպես

զբոսաշրջության

զարգացման

միջոց»

(Աշխարհագրության և երկաբանության ֆակուլտետ, 20-23.12.2013),


«Հեռահաղորդակցության

ազդեցությունը»

27.12.2013),
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(Ժուռնալիստիկայի

ֆակուլտետ,



«Հայերի բռնի իսլամացումը 1909թ. կիլիկահայության կոտորածի ժամանակ»
(Արևելագիտության ֆակուլտետ, 13.02.2014),



«Հայերը

և

Հայաստանը

ժամանակակից

պարսից

պատմավեպում»

(Արևելագիտության ֆակուլտետ, 17.02.2014),


«Քաղաքական հիերարխիան իսլամական պետություններում» (Արևելագիտության
ֆակուլտետ, 24.02.2014),



«Ջրերի

պահպանության

հիմնախնդիրները

ՀՀ-ում»

(Իրավագիտության

ֆակուլտետ, 27.02.2014),


«Հետաքրքրաշարժ բնագիտական խնդիրներ» (Քիմիայի ֆակուլտետ, 27.02.2014,
06.03.2014),



«Սրբագրման գործիքի նախագծում Վիքիպեդիայի համար» (Ինֆորմատիկայի և
կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 28.02.2014),



«Զորաց քարեր - Քարահունջ» (Պատմության ֆակուլտետ, 04.03.2014),



«Հասարակական

կազմակերպությունների

իրավասուբյեկտությունը

ՀՀ-ում»

(Իրավագիտության ֆակուլտետ, 06.03.2014),


«Աստված

պատկերագիրը

ժայռապատկերներում»

(Աստվածաբանության

ֆակուլտետ, 13.03.2014),


«Սոցիալական

բարեփոխումների

վերջին

ալիքը»

(Սոցիոլոգիայի

ֆակուլտետ,

17.03.2014),


«Սթրես. առաջացման պատճառները» (Քիմիայի ֆակուլտետ, 26.03.2014),



«Ֆիզիկայի ձեռքբերումները» (Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 28.03.2014, 04.04.2014,
11.04.2014, 25.04.2014),



«Ցեղասպանություն և հիշողություն» (Արևելագիտության ֆակուլտետ, 31.03.2014),



«Դրամավարկային քաղաքականությունը և դրա ազդեցությունը տնտեսության վրա»
(Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 02.04.2014),



«Քեսաբի

դեպքերն

ականատեսի

աչքերով»

(Արևելագիտության

ֆակուլտետ,

08.04.2014),


«Ավանդույթների տրանսֆորմացիան» (Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, 11.04.2014),



«Ֆրանսիան և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը» (Միջազգային
հարաբերությունների ֆակուլտետ, 14.04.2014),



«Ղրիմ՝

քաղաքակրթությունների

խաչմերուկ.

անցյալ,

ներկա,

ապագա»

(Արևելագիտության ֆակուլտետ, 14.04.2014),


«Նախկին ազատազրկվածների ինտեգրումը հասարակության մեջ» (Սոցիոլոգիայի
ֆակուլտետ, 16.04.2014),



«Հայոց

ցեղասպանության

և

Հոլոքոսթի

հիշողություն.

կառուցվածքային

առանձնահատկություններ» (Արևելագիտության ֆակուլտետ, 21.04.2014),


«Հոգեսոմատիկա» (Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, 05.05.2014,
12.05.2014),



«Linux-ը և նրա դերը ուկրաինական հեղափոխության մեջ» (Ինֆորմատիկայի և
կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 06.05.2014),



«Ինքնությունը Հայաստանում» (Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, 12.05.2014),
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«Անօդաչու թռչող սարքերի ուժային սխեմաները» (Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի
ֆակուլտետ, 21.05.2014),



«Տրամաբանական

թեստեր»

(Մաթեմատիկայի

և

մեխանիկայի

ֆակուլտետ,

31.05.2014) և այլն:
ե) Հանդիպում-դասախոսություններ


Իրավագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն և Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնը
կազմակերպել են հանդիպում ՌԴ Սահմանադրական դատարանի նախագահի
տեղակալ Ս. Մավրինի հետ, ով ներկայացրել է սահմանադրական խնդիրները ՌԴ-ում
(10.10.2013):



Իրավագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն և Եվրոպական ու միջազգային իրավունքի
ամբիոնը համատեղ կազմակերպել են հանդիպում Հարավային Աֆրիկայի ԿվազուլուՆատալ համալսարանի պրոֆեսոր Դեյվիդ ՄըքՔվոյդ-Մեյսոնի հետ, ով ներկայացրել է
գիտական հոդված գրելու հիմնական հմտությունները և միջազգային գիտական
հանդեսներում տպագրվելու համար նախատեսված պահանջները (02.12.2013):



Ժուռնալիստիկայի
հեռուստամեկնաբան

ֆակուլտետի

ՈՒԳԸ-ն

կազմակերպել

Պետրոս

Ղազարյանի

հետ,

ով

է

հանդիպում

ներկայացրել

է

հեռուստալրագրողին անհրաժեշտ հիմնական հմտությունները (28.02.2014):


Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն կազմակերպել է հանդիպում Վիքիպեդիայի
հայերեն

բաժնի

ակտիվ

խմբագիրների

և

«Վիքիմեդիա

Հայաստան»

հկ

ներկայացուցիչների հետ, ովքեր ներկայացրել են հայերեն Վիքիպեդիայի հոդվածների
ստեղծման և խմբագրման աշխատանքները և քննարկել են ուսանողների՝ այդ
աշխատանքներում ներգրավվելու հեռանկարները (19.03.2014)։


ՈՒԳԸ

գիտական

խորհուրդը

Հայոց

ցեղասպանության

99-րդ

տարելիցի

կապակցությամբ կազմակերպել է հանդիպում պ.գ.դ., պրոֆեսոր Աշոտ Հայրունու և
ի.գ.թ.,

դոցենտ

Վիգեն

ցեղասպանությունը

Քոչարյանի

հետ,

ցեղասպանագիտության

ովքեր

ներկայացրել

համատեքստում,

են

Հայոց

ցեղասպան

քաղաքականության պատմական դրվագները, հետևանքների վերացման արդի
հնարավորություններն ու հեռանկարները միջազգային իրավունքի շրջանակներում
(06.05.2014):


ՈՒԳԸ գիտական խորհուրդը կազմակերպել է հանդիպում ՄԱԿ-ի արդյունաբերական
զարգացման կազմակերպության` Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրի
համակարգող Ֆրունզիկ Ոսկանյանի հետ, ով ներկայացրել է Հայաստանում մաքուր
տեխնոլոգիաների ծրագիրը սկսնակների և ՓՄՁ-ների համար (08.05.2014)։



Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն կազմակերպել է հանդիպում բանկային
ոլորտի

մասնագետ

դոկտոր

Վիշվաջիթ

Ռանայի

հետ՝

նպատակ

ունենալով

բացահայտել «հաջողության ուղիները» բանկային կապիտալի ոլորտում (20.05.2014)
և այլն:
զ) Գիտահանրամատչելի և գեղարվեստական ֆիլմերի դիտումներ


«Ջրի առեղծվածը» (Աստվածաբանության ֆակուլտետ, 12.09.2013),



«Եթե բոլորը» (Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, 26.09.2013),
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«Հաջողության կղզիներ (Ալանդական կղզիների հակամարտության կարգավորումը)»
(Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, 02.10.2013),



«Պերելմանի դասը» (Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ,
14.10.2013),



«Անրի Վերնոյ. ֆրանսիական կինոյի լեգենդը» (Արևելագիտության ֆակուլտետ,
16.10.2013),



«Հայաստանը Նոյի երկիր» (Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ,
12.12.2013),



«Իսլամ. հավատի կայսրությունը» (Արևելագիտության ֆակուլտետ, 20.02.2014,
06.03.2014, 20.03.2014),



«Սովի և կրակի միջև. իշխանություն կյանքի գնով» (Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ,
28.02.2014),



«Սումգայիթ. Հայոց Մեծ եղեռնի շարունակությունը…» (Ռոմանագերմանական
բանասիրության ֆակուլտետ, 05.03.2014),



«Արցախ. թաքնված գանձ» (Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ,
13.03.2014),




«Կյանքի կամ մահվան բանաձև» (Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, 14.03.2014),
«Շեքսպիրյան

սիրերգությունը»

(Ռոմանագերմանական

բանասիրության

ֆակուլտետ, 19.03.2014),


«Գրավիտացիա» (Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 24.03.2014),



«Հայաստանի կոտրվող ողնաշարը» (Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, 28.03.2014),



«Վանա ծովի արշալույսը» (Պատմության ֆակուլտետ, 18.04.2014),



«Համշենը անցյալի և ներկայի խաչմերուկում» (Արևելագիտության ֆակուլտետ,
12.05.2014),



«Մաթեմատիկայի պատմությունը» (Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ,
19.05.2014) և այլն:

է) Օլիմպիադաներ


Տնտեսագիտության օլիմպիադա – IQ թեստ (21.11.2013),



Սոցիոլոգիական օլիմպիադա (18.03.2014),



Մաթեմատիկայի օլիմպիադա (12.04.2014),



Հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցին նվիրված էսսեների հանրապետական
մրցույթ-օլիմպիադա

(Ռոմանագերմանական

բանասիրության

ֆակուլտետ,

15.05.2014) և այլն:
ը) Գիտաճանաչողական էքսկուրսիաներ


Հովհ. Թումանյանի տուն-թանգարան (Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 29.09.2013),



ՀՀ ժողարվեստների թանգարան (Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, 04.10.2013),



Ս. Էջմիածին (Աստվածաբանության ֆակուլտետ, 11.10.2013),



Բյուրականի աստղադիտարան (Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ,
12.10.2013),



Բյուրականի աստղադիտարան (Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, 13.10.2013),
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Սարդարապատ (Արևելագիտության ֆակուլտետ, 19.10.2013),



Երկրաբանության թանգարան (Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ,
07.11.2013),



Ս.

Փարաջանովի

տուն-թանգարան

(Փիլիսոփայության

և

հոգեբանության

ֆակուլտետ, 11.11.2013),


Կենտրոն

և

Նորք-Մարաշ

վարչական

շրջանների

ընդհանուր

իրավասության

դատարան (Իրավագիտության ֆակուլտետ, 18.11.2013),


Անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ (Քիմիայի ֆակուլտետ, 22.11.2013),



Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Լ.
Մնջոյանի անվան Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ (Քիմիայի ֆակուլտետ,
27.11.2013),



Մատենադարան (Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, 06.12.2013),



Մատենադարան (Արևելագիտության ֆակուլտետ, 07.12.2013),



Ս. Էջմիածին (Պատմության ֆակուլտետ, 21.12.2013),



Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ (Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, 06.03.2014),



ՀՀ Կենտրոնական բանկ (Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 07.03.2014),



«Արարատ» գինու և կոնյակի գործարան (Աշխարհագրության և երկրաբանության
ֆակուլտետ, 17.03.2014),



Հայաստանի ազգային պատկերասրահ (Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, 18.03.2014),



Ե. Քոչարի տուն-թանգարան (Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, 22.04.2014),



ՀՀ փաստաբանների պալատ (Իրավագիտության ֆակուլտետ, 06.05.2014),



Գոշավանք (Արևելագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ և ՈՒԽ, 11.05.2014) և այլն:

թ) Դասախոսություններ (բաց դասեր) դպրոցներում
Հանրակրթական դպրոցների հետ իրականացվող բոլոր ծրագրերը, այդ թվում` բաց դասերն
ու օլիմպիադաները, կազմակերպվել են Մինչհամալսարանական կրթության վարչության հետ
համատեղ: Սովորաբար բաց դասերը կրել են թեմատիկ (գիտաճանաչողական) բնույթ:
Առանձնակի ուսուցողական նշանակություն ունեին Պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ կողմից
2013թ. նոյեմբերի 4-29-ը ՀՀ 6 դպրոցներում կազմակերպված և համացանցում հայագիտության
զարգացման արդի միտումներին վերաբերող ճանաչողական բաց դասերը: Գիտաճանաչողական
բնույթի

բաց

դասեր

են

կազմակերպել

նաև

Իրավագիտության,

Հայ

բանասիրության,

Ռադիոֆիզիկայի և Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետների ՈՒԳԸ-ները:
Բաց դասերի մի մասն էլ եղել է մասնագիտական ուղղորդման նպատակով, երբ
համապատասխան

ֆակուլտետի

ղեկավար

անձը

ներկայացրել

է

իր

ֆակուլտետը:

Մասնավորապես 2014թ. փետրվարի 21-ին ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան ի.գ.դ.,
պրոֆեսոր

Գագիկ

Ղազինյանը,

ուսուցիչ

Սուրեն

Պապիկյանի

և

ֆակուլտետի

ՈՒԳԸ

նախաձեռնությամբ, հանդիպել է Երևանի թիվ 54 դպրոցի աշակերտների հետ: Մասնագիտական
ուղղորդման նպատակով դասեր են կազմակերպվել նաև «Քվանտ» վարժարանում:
Բացի դպրոցական բաց դասերից` ՈՒԳԸ մի քանի ներկայացուցիչներ (Միքայել Մալխասյան,
Տիգրան

Ղանալանյան,

Սուրեն

Պապիկյան)

զորամասերում:
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դասախոսություններ

են

կարդացել

նաև

ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ
Մրցանակներ և ձեռքբերումներ: 2013-2014 ուստարվա ընթացքում ՈՒԳԸ-ն և ՈՒԳԸ
անդամներից

շատերն

արժանացել

են

տարաբնույթ

մրցանակների

և

ունեցել

այլևայլ

ձեռքբերումներ:


2013թ. հոկտեմբերի 16-ին շնորհվել են ՏՏ ոլորտում ՀՀ նախագահի կրթական
պարգևները: Մրցանակակիրների թվում էին Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ անդամներ
Սարհադ Միրզախանյանը, Լիլիթ Գրիգորյանը, Դավիթ Քեքեջյանը, Ռադիոֆիզիկայի և
Ֆիզիկայի ֆակուլտետների ևս 5 ներկայացուցիչներ:



2013թ. հոկտեմբերի 23-ին ստացվել է գրություն ՀՀ ԲՈՀ-ից, որով Հայ գրատպության
500-ամյակին

և

ԵՊՀ

ՈՒԳԸ

հիմնադրման

65-ամյակին

նվիրված

միջազգային

գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուի հինգհատորյակում ներառված աշխատանքները
հաստատվում

են՝

որպես

ընդունելի

թեկնածուական

ատենախոսությունների

պաշտպանության գործընթացի համար:


ՀՀ Կառավարության նիստերի դահլիճում նոյեմբերի 12-14-ը տեղի է ունեցել «Հայացք
ապագային» խորագրով երիտասարդական կազմակերպությունների ցուցահանդեսհամաժողով:

Առանձին

տաղավարներով

միջոցառմանը

ներկայացված

էին

ԵՊՀ

ուսանողական կառույցները, ընդ որում՝ ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ն ցուցահանդեսին մասնակցող միակ
ՈՒԳԸ-ն էր:


2013թ. նոյեմբերի 15-16-ը տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի հանրապետական մոդել-կոնֆերանս,
որում ԵՊՀ ՈՒԳԸ ներկայացրած մասնակիցների ցուցաբերած փայլուն ելույթի շնորհիվ
ԵՊՀ-ն ճանաչվել է ծրագրին մասնակից լավագույն բուհ:



2013թ. նոյեմբերի 18-ին տեղի է ունեցել «ԵՊՀ լավագույն ուսանող - 2013»
մրցանակաբաշխությունը: Պարգևատրված 16 ուսանողներից 12-ը ՈՒԳԸ տարբեր
ստորաբաժանումների անդամներ են:



2013թ. դեկտեմբերին ՈՒԳԸ նախագահ Միքայել Մալխասյանը շնորհակալագիր է
ստացել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի
տնօրեն

Տ.

Վարդան

վարդապետ

Նավասարդյանի

կողմից:

Շնորհակալագրում

մասնավորապես ասվում է. «Գնահատելով Ձեր ազնիվ աշխատանքի և անձնվեր
ծառայության արդյունավետությունը «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայի հաջող
դասավանդման մեջ և մասնավորաբար իբրև արգասիք 2012-2013 ուսումնական
տարվա առարկայական օլիմպիադայում սաներ առաջադրելու համար, ողջունում ենք
Ձեզ և Ձեր դասավանդած կրթական հաստատության ղեկավարին»:


2014թ. մարտի 21-ին ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեում տեղի է ունեցել
«Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության
ծրագիր - 2013» մրցույթի հաղթողների պարգևատրման արարողությունը: 28
հաղթողներից 8-ը ԵՊՀ ներկայացուցիչներ էին: Այս ցուցանիշով ԵՊՀ-ն լավագույնն էր
նույնքան հաղթող ունեցող ԳԱԱ հետ միասին:



2014թ.

հունիսի

5-ին

ԵՊՀ

ինֆորմատիկայի

և

կիրառական

մաթեմատիկայի

ֆակուլտետում տեղի ունեցավ «Ավտոմատ գործիքի խմբագրում» նոր ծրագրի
շնորհանդեսը: Ծրագրում ընդգրկված մի քանի ուսանողներ «Վիքիմեդիա Հայաստան»
հկ-ի կողմից կազմակերպված դրամաշնորհների մրցույթում հաղթող են ճանաչվել:
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Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին ու համաժողովներին: Ուստարվա
ընթացքում ՈՒԳԸ մեծ թվով անդամներ ՀՀ-ում և արտերկրում մասնակցել են հանրապետական և
միջազգային գիտաժողովների ու համաժողովների:


2013թ. սեպտեմբերի 15-20-ը Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի
ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ Հրանտ Խաչատրյանը և ֆակուլտետի ուսանողուհի
Անուշ Հակոբյանը զեկուցմամբ են հանդես եկել Լեհաստանում կայացած «CID - 2013»
գիտաժողովում: Այնուհետև Հրանտ Խաչատրյանը և ֆակուլտետի ՈՒԳԸ անդամ Արսինե
Մանգասարյանը զեկուցում են ներկայացրել սեպտեմբերի 23-27-ը Երևանում կայացած
«Ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» միջազգային գիտաժողովում:



2013թ. սեպտեմբերի 20-22-ը ՈՒԳԸ նախագահ Միքայել Մալխասյանը, փոխնախագահ
Գրիգոր Շահինյանը և աշխատակազմի ղեկավար Մհեր Հակոբյանը զեկուցումներով
հանդես են եկել «Վարդանանք» ռհդ ակումբի կողմից կազմակերպված «Կրթությունը ՀՀ
անվտանգության համատեքստում» ամենամյա գիտապրակտիկ կոնֆերանսում:



2014թ. փետրվարի 26-28-ը ԵՊՀ ՈՒԳԸ քարտուղար Տիգրան Ղանալանյանը և
Իրավագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ Մարիամ Հովսեփյանը մասնակցել են
Օմսկում գումարված ՄԱԿ-ի մոդել-կոնֆերանսին, որտեղ Հայոց ցեղասպանության՝
գալիք

100-ամյա

տարելիցի

առիթով

քննարկվում

էր

ցեղասպանությունների

կանխարգելման հարցը: ԵՊՀ պատվիրակների ներկայացրած նախագիծն արժանացել է
բարձր գնահատանքի:


2014թ. ապրիլի 6-12-ը Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանն
արդեն 21-րդ անգամ կազմակերպել է «Լոմոնոսով» միջազգային երիտասարդական
գիտական համաժողովը, և գիտական այս միջոցառմանը մասնակցում էին Մայր բուհի 8
ներկայացուցիչներ` ՈՒԳԸ նախագահ Միքայել Մալխասյանը, ՈՒԽ փոխնախագահ
Վարդան Ղափլանյանը, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դասախոս
Ցոլակ

Ակոպյանը,

ԵՊՀ

արևելագիտության

ֆակուլտետի

ասպիրանտ

Նաիրա

Պողոսյանը, Կենսաբանության ֆակուլտետի մագիստրանտներ Ռուզաննա Մաթևոսյանը
և Նելլի Գրիգորյանը, Պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատի ուսանող Ալբերտ
Բարսեղյանը և Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի մագիստրոս Լեյլի
Ալեքսանյանը: Միքայել Մալխասյանը և Վարդան Ղափլանյանը մասնակցել են նաև
համաժողովի շրջանակներում անցկացվող ԱՊՀ երկրների երիտասարդ առաջնորդների
գագաթաժողովի աշխատանքներին:


Ուստարվա

ընթացքում

միջազգային

տարբեր

գիտաժողովների

են

մասնակցել

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ անդամները: Այսպես, Ասատուր
Խուրշուդյանը

2013թ.

դեկտեմբերի

8-15-ը

մասնակցել

է

«Մաթեմատիկայի

կիրառությունները բնական գիտություններում» խորագրով միջազգային գիտաժողովին
Լայպցիգի Մ. Պլանկի հետազոտական ինստիտուտում, 2014թ. հունվարի 24-28-ը՝
ակադեմիկոս

Ն.

Բոգոլյուբովի

ծննդյան

105-ամյակին

նվիրված

գիտաժողովին

Դուբնայում, ինչպես նաև 2014թ. ապրիլի 20-24-ը՝ «Երիտասարդություն, գիտություն,
նորարարություն» միջազգային ֆորումին Կազանում: Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ մեկ այլ
անդամ՝ Յուրի Աշրաֆյանը, 2014թ. հունիսի 29-ից հուլիսի 5-ը Մադրիդում մասնակցել է
«Երկրաչափություն, մեխանիկա և ղեկավարում» միջազգային գիտաժողովին:
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Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ անդամները ևս մասնակցել են միջազգային
գիտաժողովների: Մասնավորապես Միքայել Ղուկասյանը, Աշոտ Նանյանը և ևս 4
ուսանողներ զեկուցմամբ են հանդես եկել Հայկական տնտեսագիտական միության
կողմից կազմակերպված տարեկան միջազգային գիտաժողովներում:



ԵՊՀ ՈՒԳԸ գործուն աջակցությամբ ապահովվել է ԵՊՀ ուսանողների մասնակցությունը
Գյումրիի և Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտների, Գավառի
պետական համալսարանի, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, Վ. Սարգսյանի անվան
ռազմական ինստիտուտի և այլ բուհերի կողմից կազմակերպված գիտաժողովներին և
տարաբնույթ միջոցառումներին: Միևնույն ժամանակ ապահովվել է վերը նշված բուհերի
ուսանողների մասնակցությունը ԵՊՀ ՈՒԳԸ կողմից կազմակերպված գիտաժողովներին:



Միջբուհական

ուսանողական

գիտական

համագործակցությունն

ամրապնդելու

նպատակով 2014թ. հունիսի 26-ին ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ն համագործակցության հուշագիր է
ստորագրել Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ՈՒԳԸ և
ՀՀ ԳԱԱ ՈՒԽ հետ:


Քայլեր են կատարվել նաև միջազգային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ:
Այսպես, 2013թ. հոկտեմբերի 11-ին համագործակցության հուշագիր է կնքվել Ուրալի
դաշնային համալսարանի ուսանողների արհեստակցական կազմակերպության և ԵՊՀ
ուսանողական կառույցների միջև՝ նախատեսելով համագործակցություն գիտական և
տեղեկատվական ոլորտներում: Ավելին, Մոսկվայի պետհամալսարանում ԱՊՀ երկրների
երիտասարդ առաջնորդների գագաթաժողովի ավարտին` ապրիլի 11-ին, ստորագրվել է
հռչակագիր, որով ստորագրող 20-ից ավելի կազմակերպություններն ու ուսանողական
կառույցները պայմանավորվել են՝ համագործակցելու ընդհանուր տեղեկատվության
պարբերաբար

փոխանակման,

գիտական

և

գիտաճանաչողական

ծրագրերում

փոխգործակցության և այլ որորտներում:

Հրատարակություններ
Դասա

Մենա

Ուսումնա

Ուսումնա-

-գիրք

-գրու-

-կան

մեթոդական ների

թյուն

ձեռնարկ

ձեռնարկ

-

-

-

2

Հոդված-

Հոդվա

Զեկուցումնե

Զեկուցու

ծ

րի

մ-ների

ժողոված

թեզիսների

թեզիս

ու

ժողովածու

3

113

1

55

Հրատարակումների թիվը, նախորդ ուստարվա համեմատ, շուրջ 3 անգամ նվազել է, ինչը
պայմանավորված

է

ԵՊՀ

հիմնադրման

95-ամյակին

նվիրված

հոբելյանական

գիտական

նստաշրջանի հոդվածների ժողովածուի յոթհատորյակի հրատարակման նախապատրաստմամբ
(ժողովածուն, որ ընդգրկում է ավելի քան 200 հոդված, լույս է տեսնելու հաջորդ ուստարում):
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ 2013թ. հոկտեմբերի 1-ին տեղի է ունեցել Հայ գրատպության 500ամյակին

և

ԵՊՀ

ՈՒԳԸ

հիմնադրման

65-ամյակին

նվիրված

միջազգային

հոդվածների ժողովածուի հինգհատորյակի (244 հոդված) շնորհանդեսը:
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գիտաժողովի

ՀՀ

ԿԳ

նախարարի՝

արդյունքների

և

դրույթների

ներկայացվող

պահանջների

2014թ.

հունվարի

հրատարակման
վերաբերյալ

20-ի
համար

հրամանի

ատենախոսությունների
գիտական

համաձայն՝

հիմնական

հրատարակություններին

ԲՈՀ-ի

կողմից ընդունելի

համարվելու համար պարբերականը կամ գիտական հոդվածների ժողովածուն պետք է
համապատասխանի մի շարք նոր չափորոշիչների: Հաշվի առնելով նոր պահանջները և
միաժամանակ

առաջնորդվելով

երիտասարդական

հրատարակության

առանձնահատկու-

թյուններով՝ ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ն մի քանի փոփոխություններ է կատարել իր գիտական հոդվածների
ժողովածուներում տպագրության տրվող հոդվածին ներկայացվող չափորոշիչներում: Այսպես`
հոդվածը պետք է ունենա ոչ միայն ռուսերեն և անգլերեն, այլև հայերեն ամփոփագրեր: Պետք է
նշված լինեն նաև բանալի բառերը, հստակ տարանջատում է մտցվել բնական և հասարակական
գիտությունների հոդվածներին ներկայացվող պահանջներում, մասնավորապես տարբերակված է
հղման կարգը: Չափորոշիչներում տեղի են ունեցել նաև զուտ տեխնիկական-համակարգչային
բնույթի փոփոխություններ, օրինակ՝ աշխատանքներն արդեն ընդունվելու են Armenian Phonetic
Unicode տառատեսակով:

Գիտական և ուսումնամեթոդական հրատարակությունների ցանկ
Մեթոդական ձեռնարկ
1.

Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ., Գիտահետազոտական
աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները. մեթոդական ցուցումներ, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 2014, 72 էջ:

2.

Հովհաննիսյան Հ., Ինչպես գրել գիտական աշխատանք պատմությունից. մեթոդական
հանձնարարականներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 64 էջ:
Հոդվածների ժողովածու

1. «ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու», 2014, թ. 1. հասարակական գիտություններ
(160 էջ, 25 հոդված):
2. «ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու», 2014, թ. 2. հասարակական գիտություններ
(262 էջ, 38 հոդված):
3. «ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու», 2014, թ. 3. հասարակական գիտություններ
(210 էջ, 29 հոդված):
Հոդված (ՈՒԳԸ ժողովածուներից դուրս ՈՒԳԸ անդամների կողմից հրատարակված)
1. Ашрафян Ю. А., О “движении” нулей собственных функций задачи Штурма-Лиувилля, «Ученые
записки Арцахского университета», 2013, 1 (27), с. 12-20.
2. Бабаджанян С. Г., Газазян Э. Д., Калантарян Д. К., Никогосян В. Ц., Тер-Погосян А. Д., О
Возможном Преобразовании Магнитной Структуры Синхротрона ЕРФИ, «Изв. НАН Армении»,
Физика, т. 48, № 6.
3. Григорян О. Г., Проявления общинной идентичности среди студентов ЕГУ, «Евразийские
исследования: актуальные проблемы и перспективы развития», Ереван, 2013, с. 141-144.
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4. Джилавян С. А., Хуршудян Ас. Ж., Оптимизация топологии упругого основания прямоугольной
пластинки, подверженной воздействию подвижной нагрузки, «Материалы XII Совещании по
проблемам управления», Москва, 2014, с. 1745–1756.
5. Саркисян С. В., Хуршудян Ас. Ж., Оптимизация упругих свойств бесконечного неоднородного
слоя, допускающего распространение волны с заданной фазовой скоростью, «Труды
международной конференции “Актуальные проблемы механики деформируемого твердого
тела”», Донецк, 2013, т. 2, с. 127–132.
6. Халатян М. Г., Потенциал научной эммиграции среди студентов ЕГУ, «Евразийские
исследования: актуальные проблемы и перспективы развития», Ереван, 2013, с. 464-468.
7. Хуршудян Ам. Ж., Хуршудян Ас. Ж., Оптимальное распределение вязкоупругих гасителей
колебаний под упругой конечной балкой при подвижной нагрузке, «Изв. НАН Армении»,
Механика, 2014, т.67, № 3, 13 с.
8. Хуршудян Ас. Ж., Хуршудян Ам. Ж., Применение метода Бубнова–Галеркина в задачах
управления коэффициентом, «Труды XII всероссийского совещания по теории управления»,
Москва, 2014, с. 2268-2281.
9. Grzesik A., Khachatrian H., On interval edge-colorings of complete tripartite graphs, “Proceeding of the
International Conference CSIT”, Yerevan, 2013, pp. 73-74..
10. Jilavyan S. H., Khurshudyan A. Zh., Optimal control of anisotropic layer-plate vibrations in view of
transverse shear, Proceedings of “Problems of Control, Information Processing and Transmission”,
Saratov, 2013, vol. 2, pp. 219–228.
11. Jilavyan S. H., Khurshudyan A. Zh., Sarkisyan A. S., On Adhesive Binding Optimization of Elastic
Homogeneous Rod to a Fixed Rigid Base as a Control Problem by Coefficient, “Archives of Control
Sciences”, 2013, vol. 23 (LIX), № 4, pp. 413425.
12. Khachatrian H. H., Petrosyan P. A., Tananyan H. G., Interval edge-colorings of Cartesian products of
graphs I, “Discussiones Mathematicae Graph Theory”, 2013, 33 (3), pp. 613-632.
13. Khurshudyan A. Zh., On Optimal Boundary and Distributed Control of Partial Integro–Differential
Equations, “Archives of Control Sciences”, 2014, vol. 24 (LX), № 1, pp. 525.
14. Khurshudyan A. Zh., On Optimal Boundary Control of Non–Homogeneous String Vibrations under
Impulsive Concentrated Perturbations with Delay in Controls, “Mathematical Bulletin of T. Shevchenko
Scientific Society”, 2013, vol. 10, pp. 203–209.
15. Khurshudyan A. Zh., On Some Problems of Designs Structural and Topological Optimization,
“Advanced Problems in Mechanics”, vol. 1, 2014, pp. 315–325.
16. Khurshudyan A. Zh., Arakelyan Sh. Kh., Delaying Control of Non–Homogeneous String Vibrations
under Mixed Boundary Conditions, “Proceedings of IEEE on Control and Communications”, 2013, pp.
1–5.
17. Khurshudyan As. Zh., Sarkisyan A. S., On Adhesive Binding Optimization of Elastic Homogeneous Rod
to a Fixed Rigid Base, Proceedings of international conference “Mechanics–2013”, Institute of
Mechanics, NAS Armenia, 2013, pp. 256–260.
18. Movsisyan Yu. M., Davidov S. S., Safaryan M. H., On free A-bisemigroups, “Proceeding of the
International Conference CSIT”, Yerevan, 2013, pp. 33-34.
19. Petrosyan P., Mkhitaryan S., Interval cyclic edge-colorings of graphs, “Proceeding of the International
Conference CSIT”, Yerevan, 2013, pp. 89-91.
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20. Petrosyan P. A., Khachatrian H. H., Interval Non-edge-Colorable Bipartite Graphs and Multigraphs. J.
Graph
Theory,
2014,
76:
200–216.
doi:
10.1002/jgt.21759
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgt.21759/abstract
21. Petrosyan P., Mangasaryan A., On the achromatic indices of graph products, “Proceeding of the
International Conference CSIT”, Yerevan, 2013, pp. 87-88.
Զեկուցումների թեզիսների ժողովածու


Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր. միջազգային 2-րդ գիտաժողովի
նյութեր (ԵԳՄ-ի հետ համատեղ), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, 273 էջ (51 թեզիս):

Հարգանքով՝
ԵՊՀ ՈՒԳԸ նախագահ՝

Մ. Մալխասյան
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