
 

 

 

 

 

  



Հարգելի′ գործընկերներ. 

Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին 

և Վանաձորի պետական համալսարանի (Կիրովականի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի) հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին, որը տեղի 

կունենա 2019 թ. հունիսի 6-7-ը:  

Գիտաժողովի նպատակն է ուրվագծել գիտական հետազոտությունների և դրանց 

առնչությունների հեռանկարները, համընդհանուր գիտակարգերի և միջգիտակարգային 

խնդիրների լուծման ուղիները: 

Գիտաժողովի թեմատիկան ազատ է (հումանիտար – հասարակագիտական և 

բնագիտամաթեմատիկական):  

Գիտաժողովը նախատեսում է առկա և հեռակա մասնակցության ձևեր: 

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: 

 

                        ԳիտաժողովիԳիտաժողովիԳիտաժողովիԳիտաժողովի    կազմհանձնաժողովնկազմհանձնաժողովնկազմհանձնաժողովնկազմհանձնաժողովն    էէէէ....    
    

ՆախագահՆախագահՆախագահՆախագահ՝՝՝՝                    
ԳուրգենԳուրգենԳուրգենԳուրգեն    ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան        ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  

     համալսարան, ռեկտոր, բ.գ.դ., պրոֆեսոր 
ՏեղակալՏեղակալՏեղակալՏեղակալներներներներ՝՝՝՝    
ԱրենԱրենԱրենԱրեն    ՍանթոյանՍանթոյանՍանթոյանՍանթոյան                ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  

     համալսարան, պրոռեկտոր, բ.գ.թ., դոցենտ 
ՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննա    ԹումանյանԹումանյանԹումանյանԹումանյան     ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  

     համալսարան, պրոռեկտոր, բ.գ.թ., դոցենտ 
ՊատասխանատուՊատասխանատուՊատասխանատուՊատասխանատու                
քարտուղարներ՝քարտուղարներ՝քարտուղարներ՝քարտուղարներ՝    
ԱլբերտԱլբերտԱլբերտԱլբերտ    ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան            ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  

համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետի 
դեկան, բ.գ.թ., դոցենտ 

ՄարտունՄարտունՄարտունՄարտուն    ԹովմասյանԹովմասյանԹովմասյանԹովմասյան        ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
       համալսարան, ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.    

ԱնդամներԱնդամներԱնդամներԱնդամներ՝՝՝՝        
ՌաֆիկՌաֆիկՌաֆիկՌաֆիկ    ԵդոյանԵդոյանԵդոյանԵդոյան            ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  

համալսարան, կենսաբանության ամբիոնի վարիչ, 
կ.գ.դ., պրոֆեսոր,    ԳԱԱ թղթակից անդամ         

ՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննես    ԱյվազյանԱյվազյանԱյվազյանԱյվազյան        ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր,  
բ.գ.դ. 

ԿարինեԿարինեԿարինեԿարինե    ԱռուստամյանԱռուստամյանԱռուստամյանԱռուստամյան        ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, ռուսաց լեզվի ամբիոնի վարիչ, 
բ.գ.թ., դոցենտ 



ՎահրամՎահրամՎահրամՎահրամ    ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան        ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
 համալսարան, ինֆորմատիկայի և ՏՄՄՄ ամբիոնի 
պրոֆեսոր, տնտ.գ.դ.    

ՊարգևՊարգևՊարգևՊարգև    ԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյան            ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, մանկավարժության ամբիոնի 
վարիչ, մ.գ.դ., պրոֆեսոր 

ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ    ԵթիմյանԵթիմյանԵթիմյանԵթիմյան            ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, փիլիսոփայության և 
քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ,  
պ.գ.դ., պրոֆեսոր 

ՎանոՎանոՎանոՎանո    ԵղիազարյանԵղիազարյանԵղիազարյանԵղիազարյան   ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր,  
բ.գ.դ. 

ԱրմենԱրմենԱրմենԱրմեն    ԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյան   ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, Վանաձորի մաթեմատիկայի և 

բնագիտական առարկաների խորացված 

ուսուցմամբ հատուկ դպրոցի տնօրեն, մ.գ.դ., 
պրոֆեսոր 

                        ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ    ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան  ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., 
դոցենտ 

                        ՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկ    ՂազարյանՂազարյանՂազարյանՂազարյան   ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, քիմիայի ամբիոնի վարիչ, ք.գ.դ., 
պրոֆեսոր 

ՎանդոսՎանդոսՎանդոսՎանդոս    ՂարագյոզյանՂարագյոզյանՂարագյոզյանՂարագյոզյան        ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, պրոֆեսոր, ՖԴԱԻՀ ամբիոնի 
պրոֆեսոր, մ.գ.դ.  

ՀրաչՀրաչՀրաչՀրաչ    ՄարտիրոսյանՄարտիրոսյանՄարտիրոսյանՄարտիրոսյան        Նիդեռլանդներ, Լեյդեն, Լեյդենի համալսարան, 
բ.գ.թ. 

ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս    ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան            ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, պատմության ամբիոնի վարիչ, 
պ.գ.դ., պրոֆեսոր 

ԹերեզաԹերեզաԹերեզաԹերեզա    ՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյան        ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, մանկավարժության ֆակուլտետի 
դեկան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

ԴորաԴորաԴորաԴորա    ՍաքայանՍաքայանՍաքայանՍաքայան            Կանադա, Մոնրեալ, ՄակԳիլ համալսարան,  
       բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԵՊՀ պատվավոր պրոֆեսոր 

ՆորիկՆորիկՆորիկՆորիկ    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան            ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
       համալսարան, ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.դ.    

ԶարուհիԶարուհիԶարուհիԶարուհի    ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան  ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, կենսաբանաքիմիական ֆակուտետի 
դեկան, կ.գ.դ., պրոֆեսոր 

ԼուսինեԼուսինեԼուսինեԼուսինե    ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան            ՀՀ, Վանաձոր, Վանաձորի պետական  
համալսարան, օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, 
բ.գ.թ., դոցենտ 

    



ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական    նամակնամակնամակնամակ    

 

Գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է հետևյալ 

էլեկտրոնային հասցեներին՝ poghosyanalbert@mail.ru (հումանիտար - 

հասարակագիտական գիտություններ), martuntovmasyan@mail.ru բնագիտական 

գիտություններ), ուղարկել հետևյալ նյութերը.  

 

1. 01. 12. 2018 թ. Մասնակցության հայտերի ներկայացման 

վերջնաժամկետ  

(1-ին հավելվածում ներկայացված ձևով ) 

2. 15. 02. 2019 թ. Հոդվածների ներկայացման վերջնաժամկետ  

 

Գիտաժողովի խմբագրական խորհրդի փորձաքննությունն անցած 

աշխատանքները կտպագրվեն գիտաժողովի նյութերն ամփոփող ժողովածուում, որը 

նախատեսվում է տպագրել մինչև գիտաժողովը: 

Աշխատանքները կստուգվեն գրագողությունը բացահայտող ցանցային 

համակարգով: 

Գիտաժողովը կանցկացվի Վանաձորի պետական համալսարանում 2019 թ. 

հունիսի 6-7-ը, սկիզբը` ժամը 1200-ին (մասնակիցների գրանցումը` ժամը 1130-ին): 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել գիտաժողովի խմբագրական խորհրդի 

պատասխանատու քարտուղարներին՝ Ա. Պողոսյանին (հեռ. +37493654995, էլ. հասցե  

poghosyanalbert@mail.ru) և Մ. Թովմասյանին (հեռ. +37493629418, էլ. հասցե 

martuntovmasyan@mail.ru): 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀոդվածինՀոդվածինՀոդվածինՀոդվածին    ներկայացվողներկայացվողներկայացվողներկայացվող    պահանջներըպահանջներըպահանջներըպահանջները    

    

Հոդվածները տպագրվում են հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:  

Հոդվածը պետք է ներկայացնել թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:  

ՀամակարգչայինշարվածքըՀամակարգչայինշարվածքըՀամակարգչայինշարվածքըՀամակարգչայինշարվածքը  

Microsoft Office Word 2007 ծրագրով  

A4 չափսի թղթի վրա 

լուսանցքները վերևից (Top)՝ 20 մմ, ներքևից (Bottom)` 25 մմ, ձախից (Left)` 30 մմ, 

աջից (Right)՝ 10 մմ  

տառատեսակը՝ Unicode (Sylfaen)  

տառաչափը՝ 12  

միջտողային հեռավորությունը (Line spacing)՝ 1.5  

պարբերությունը (First line)` 0,75 սմ  

չօգտագործել մեկից ավելի տառաբացատ (space)  

Աղյուսակները, նկարները, գրաֆիկական պատկերները պետք է ունենան 

համարակալում, վերնագրային բացատրություն 10 տառաչափով, հաստ, թեք (Bold, Italic):  

Դրանց բարձրությունը չգերազանցի 170 մմ, լայնությունը՝ 110 մմ: Աղյուսակների տեքստը 

պետք է լինի 10 տառաչափով:  

Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները ներկայացվում են 

Microsoft Equation, թեք (Italic), իսկ հիմնականները՝ առանձին տողով, մեջտեղում, կարող 

են համարակալվել նույն տողի աջ անկյունում՝ կոր () փակագծերի մեջ:  

Այն հոդվածների համար, որոնք պարունակում են այնպիսի սիմվոլներ, որոնք 

Sylfaen տառատեսակի մեջ չկան, պարտադիր է նաև այդ սիմվոլների էլեկտրոնային 

ֆոնտը: 

Առաջին էջի վերևում` մեջտեղում, տրվում է վերնագիրը (Bold)՝ առանց 

գլխատառերի:  

Հաջորդ տողում՝ աջից` ազգանուն, անուն (Bold, Italic):  

Հաջորդ տողում գրել «Հանգուցային բառեր» արտահայտությունը և 6-8 բառ 

հանգուցային բառերը և/կամ բառակապակցությունները:  



Տեքստում հղումները տրվում են ուղղանկյուն փակագծերում`[]1:  

Ծանոթագրությունները տրվում են էջի ներքևում՝ աճման կարգով 

համարակալված:  

Տեքստի վերջում գրվում է «Գրականություն» բառը (Bold)՝ առանց գլխատառերի: 

Հաջորդ տողից՝ գրականության ցանկը՝ այբբենական կարգով համարակալված2: 

Գրականության ցանկին հաջորդում են ամփոփումները՝ երկու լեզուներով3, որոնք 

իրենց բովանդակությամբ և առանցքային բառերով պետք է լինեն նույնական և բաղկացած 

լինեն առնվազն 150-200 բառից:  

Գրվում է ամփոփման վերնագիրը, հաջորդ տողում՝ ազգանուն-անունը 

(ձևավորումը՝ ըստ բնագրային հոդվածի), և առանձին տողերով՝ «Ամփոփում» բառը՝ 

համապատասխան լեզվով, գլխատառերով, հանգուցային բառերը, ամփոփման տեքստը: 

Հոդվածի ծավալը՝  

ա) 4-6 էջ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական, բնագիտական, տեխնիկական 

գիտությունների համար,  

բ) 6-8 էջ՝ հումանիտար և հասարակագիտական գիտությունների համար,  

գ) 8-10 էջ՝ ուսումնամեթոդական աշխատանքների համար:  

Հոդվածի ծավալի մեջ չեն ներառվում երկու լեզվով ամփոփումները և 

գրականության, աղբյուրների, համառոտագրությունների ցանկերը: 

    

    

    

    

    

    

    

                                                             

1 Օրինակ՝ [5, 60; 8, 136-151], որտեղ 5-ը և 8-ը գրականության ցանկի համապատասխան համարներն են, իսկ 
60, 136- 151-ը` համապատասխան էջերը: 
2 Պարբերական հրատարակությունների դեպքում ներկայացվում են հետևյալ կարգով՝ հեղինակի 
ազգանունը, անվան, հայրանվան սկզբնատառերը, վերնագիրը, հանդեսի անվանումը կամ ընդունված 
հապավումը, հրատարակման տարեթիվը, հատորի ու թողարկման համարները, հերթական համարը, նյութի 
զետեղման էջերը, գրքերի դեպքում՝ հեղինակի ազգանունը, անվան-հայրանվան սկզբնատառերը, 
վերնագիրը, հրատարակման վայրը, հրատարակչությունը,թվականը, էջերի քանակը: 
3 Եթե տեքստը հայերեն է, ամփոփումները նախ ռուսերեն, ապա անգլերեն, եթե ռուսերեն է, նախ հայերեն, 
ապա անգլերեն, եթե անգլերեն է, նախ հայերեն, ապա ռուսերեն: Օտարերկրյա հեղինակների հոդվածների 
հայերեն ամփոփումները կազմում է խմբագրական խորհուրդը: 



ՀավելվածՀավելվածՀավելվածՀավելված    1111    

ԳիտաժողովինԳիտաժողովինԳիտաժողովինԳիտաժողովին    մասնակցելումասնակցելումասնակցելումասնակցելու    դիմումդիմումդիմումդիմում----հայտիհայտիհայտիհայտի    ձևըձևըձևըձևը    

Անունը, ազգանունը, հայրանունը  

Պաշտոնը, գիտական աստիճանը, կոչումը  

Կազմակերպությունը  

Հասցեն  

Հեռախոսահամար(ներ)ը  

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն  

Հոդվածի ամբողջական անվանումը (հայերեն, 

անգլերեն, ռուսերեն) 

 

Օթևանի անհրաժեշտություն 4  

 

 

                                                             
4
 Միայն արտասահմանյան գործընկերների համար: 


