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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Հայաստանում համալսարանական կրթության պատմությունը

սկսվումէմիջնադարից։Սակայնպետականությունիցզուրկերկրում

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները երկար գոյատևել

չէինկարող։Ռազմաքաղաքականվայրիվերումները,օտարնվաճող-

ների ավերածությունները ծանր հետևանքներ են ունենում հայ ժո-

ղովրդիկրթական-մշակութայինձեռնարկումներիվրա։

Միայն1918թ.ՀայաստանիՀանրապետությանսկզբնավորումով

համեմատաբար նպաստավորպայմաններ ստեղծվեցին համալսա-

րան հիմնելու համար։ Նորաստեղծ հանրապետության պետական

կառույցներիձևավորումիցամիսներանց՝1918թ.աշնանից,քննարկ-

վումէերկրումհամալսարանբացելուհարցը։

Ամիսներ տևած տքնաջան աշխատանքից հետո՝ 1919 թ. մայի-

սի 16-ին, Հայաստանի Հանրապետության Նախարարների (Մի-

նիստրների)խորհուրդըօրենքէընդունումՀայաստանումհամալսա-

րանբացելումասին։

1920 թ. հունվարի 31-ինԱլեքսանդրապոլում հանդիսավորպայ-

մաններումբացվեցՀայաստանիհամալսարանը։

Հետագատասնամյակների ընթացքում Երևանիպետական հա-

մալսարանը դարձավհանրապետությանխոշորագույն գիտակրթա-

կանհաստատությունը։

Այսօրառանցչափազանցությանկարողենքնշել,որիրգոյության

100տարիներիընթացքումԵրևանիպետականհամալսարանըդար-

ձելէհայոցնորագույնպատմությանկարևորևանբաժանմասը։

Երևանիպետականհամալսարանիտարեգրությունըառաջինան-

գամհրատարակելենք2009թ.Մայրբուհի90-ամյակիկապակցու-

թյամբ*։Վերջինտասնամյակումմենքայնվերամշակել,ճշտումներ

կատարելևհամալրելենք՝

* Տե՛ս Երևանիպետական համալսարան. Տարեգրություն, կազմ. և  հրատ.պատր.՝
ՄանուկյանԺ.,Երևան,2009,440էջ։
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-արխիվայիննորփաստաթղթերով,

-վիճակագրականտվյալներով,

-ԵՊՀպաշտոնականկայքիռեսուրսներով,

-ծանոթագրություններով,

-անձնանուններիցանկով։

Սույն տարեգրությունը ներառում է Երևանի պետական համալ-

սարանի1919-2019թթ.պատմությունըժամանակագրականհաջոր-

դականությամբ։

Տարեգրությունումուսանողներիևշրջանավարտներիթվաքանա-

կըներկայացվածէկա՛մըստմասնագիտությունների,կա՛մըստֆա-

կուլտետների.այսիրողությունըպայմանավորվածէնրանով,որհաշ-

վետվություններըտարբերժամանակներումտարբերսկզբունքներով

եններկայացվել։

Մայրբուհի100-ամյատարեգրությունումփաստերըշարադրելիս

փորձելենքնաևհնարավորինսպահպանելտվյալժամանակաշրջա-

նինբնորոշանվանումներնուեզրաբառերը։
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19հունվարի –ՀայաստանիՀանրապետությանհանրայինկրթության
նախարարԳ.Մելիք-Ղարագյոզյանըուղիղհեռագրագծովխո-

սակցությունէունեցելԹիֆլիսումաշխատողիրներկայացու-

ցիչպրոֆեսորԴ.ԶավրյանիհետՀայաստանումբարձրագույն

դպրոցունենալուխնդրիշուրջ1:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ15)

25 հունվարի – Հայաստանի Հանրապետության հանրային կրթու-
թյաննախարարությունումկայացելէխորհրդակցություն,որ-

տեղքննարկվելէԱնդրկովկասյանմասնավորհամալսարանը

Երևանտեղափոխելուհարցը:Խորհրդակցությանմասնակից-

ներըմիաձայնընդունումենՀայաստանումհամալսարանու-

նենալու անհրաժեշտությունը և ձայների մեծամասնությամբ

որոշումնվազագույնը200ուսանողունենալուդեպքումբացել

համալսարանը: Միաձայն որոշվեց հարցը՝ առաջին հնարա-

վորությանդեպքումբացելուհամալսարան,թողնելՀանրային

կրթությաննախարարությանը:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ17-25)

7 մայիսի – Հայաստանի Հանրապետության հանրային կրթության
նախարար Գ. Մելիք-Ղարագյոզյանը Հայաստանում համալ-

սարան բացելու և Անդրկովկասյան մասնավոր համալսարա-

նիննպաստտալումասինգրությամբդիմումէՆախարարների
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խորհրդին:Գ.Մելիք-Ղարագյոզյանըմասնավորապեսհիմնա-

վորումէր.«....եսգալիսեմայնեզրակացության,որառաջիկա

ուսումնականտարումսեփականհամալսարանբանալումիտ-

քըպետքէթողնելևայնպատճառով,որմինչայդլավհամալ-

սարանստեղծելչենքկարող,այլմիայնկքանդենքևկթուլաց-

նենքԱնդրկովկասյանմասնավորհամալսարանիպրոֆեսորա-

կանևդասախոսներիխումբը,որոնցիցհարկկլինիհրավիրել

դասախոսներ: Այդպիսով, առաջիկա ուսումնական տարում

սեփականհամալսարանբանալուհարցիվերացումով,Թիֆլի-

սիհիշյալհիմնարկությաննպաստվությանհարցըստանումէ

առանձինարժեք:

Այդ արժեքավորությունը որոշվում է ամենից առաջ այն

պատճառով,որԱնդրկովկասյանմասնավորհամալսարանում

սովորումեն(ուսանողներիընդհանուր`1715թվից)700հայու-

սանողներ:Մինչդեռայդբարձրուսումնականհիմնարկությունը

չիկարողգոյությունունենալառանցդրսիպատկառելինպաս-

տի,և,իմտեղեկություններիհամաձայն,եթեդրանբավակա-

նաչափնյութականօգնությունցույցչտրվի,դաստիպվածկլի-

նիփակվել կամտեղափոխվել մի ուրիշ վայր: Երկուտեղից`

ԱդրբեջանիևԿուբանիկառավարություններից,համալսարա-

նին եղել են առաջարկություններ` տեղափոխել Բաքու կամ

Եկատերինոդար»:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ45-46)

16 մայիսի – Հայաստանի Հանրապետության Նախարարների
խորհուրդըօրենքընդունեցՀայաստանումհամալսարանբա-

ցելումասին:Սույնօրենքովնախատեսվումէր.

1. Հիմնել Երևանում համալսարան հետևյալ 4 բաժիննե-

րով` պատմալեզվաբանական, տնտեսա-իրավաբանական,

բժշկական, ֆիզիկա-մաթեմատիկական` տեխնիկական ստո-

րաբաժանումով:

2. Համալսարանըբացել1919-20ուստարում:



9

1919

3. Առաջինհերթինբացելպատմալեզվաբանականբաժի-

նը:

4. Մնացածբաժիններըբացելուժամանակըևհերթըսահ-

մանում է Նախարարների խորհուրդը` հանրային կրթության

նախարարիառաջարկությամբ:

5. Համալսարանըբացելուևնախնականծախսերըհոգա-

լու համար հատկացնել 300.000 ռուբլի` հանձնարարելովՖի-

նանսներինախարարությանըբացելհամապատասխանվարկ

Հանրայինկրթությաննախարարությանը:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ58)

4 հունիսի – Դավիթ Զավրյանի խնդրանքով հանրային կրթության
նախարարԳ.Մելիք-Ղարագյոզյանը մեկնում էԹիֆլիս` հա-

մալսարանի բացմանը առնչվող գործերը կարգավորելու հա-

մար:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ67,294)

10հունիսի –Հանրայինկրթությանևարվեստինախարարընամա-
կովտեղեկացնումէԵրևանիհամալսարանինախաձեռնողներ

Յուրի Ղամբարյանին և Դավիթ Զավրյանին համալսարանի

կազմակերպիչհանձնաժողովիկազմըհաստատելումասինև

նրանց տալիս է հրահանգներ. նախարարի հրամանով կազ-

մակերպիչ հանձնաժողովիանդամներ են նշանակվում (հաս-

տատվում) պրոֆեսոր Մ. Բունիաթյանը, պրիվատ-դոցենտ,

տնտեսագետ Գ. Խարազյանը (Խարազով), բանասերներ Ս.

Մալխասյանը,Ռ.Աբրահամյանը,Մ.Աբեղյանը,պրիվատ-դո-

ցենտ,հնագետԼոռուՄելիք-Քալանթարը,Ե.Տեր-Մինասյանը,

Ս.Տիգրանյանը,ՄեսրոպևԳարեգինեպիսկոպոսները,բժիշկ-

ներԳ.Տեր-ՆերսեսովըևՄ.Մզարեուլովը,իսկպրոֆեսորՅու.

ՂամբարյանըևդոցենտԴ.Զավրյանընշանակվումենհանձ-
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նաժողովի համանախագահներ (կազմակերպիչներ)՝ հավա-

սարիրավունքներով:

 (Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ67-68)

18հունիսի –Հանրայինկրթությանևարվեստինախարարիհրամա-
նովԳ.Տեր-Հակոբյանը1919թ.հունիսի15-իցնշանակվում է

բացվելիք համալսարանի կոմիսարիպաշտոնակատար, որին

հանձնարարվում է ապահովել համալսարանին հատկացված

նախկինսեմինարիայիշենքիևնրագույքիպահպանումը:Նրա

    հսկողությանն է անցնում նաև սեմինարիային կից այգին:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.`ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ72)

20 հունիսի – Համալսարանի կազմակերպիչ Յու. Ղամբարյանը լի-
ազորագիր էտալիսԵրևանի համալսարանիդոցենտԵ.Տեր-

Մինասյանին՝ԹիֆլիսիցժամանելուԱլեքսանդրապոլ`քաղա-

քայինինքնակառավարմանմարմիններիևայլպետականու

հասարակական հաստատությունների հետ քննարկելու հա-

մալսարանինշենքևդասախոսականկազմինբնակարաններ

հատկացնելուհարցը:ՄիաժամանակՅու.Ղամբարյանընույն

լիազորագրով այդ հարցում աջակցություն է խնդրում Ալեք-

սանդրապոլիքաղաքայինինքնակառավարմանմարմիններից

ևայլհաստատություններից:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.13,գ.6,թ.12)

20հունիսի –Համալսարանիկազմակերպիչհանձնաժողովիհատուկ
խորհրդակցությունը ընտրեց համալսարանական բժշկական

հանձնաժողով հետևյալ կազմով` Հարությունով Ալեքսանդր

Արտեմի, Մզարեուլով Միքայել Գևորգի, Պոնդոև Գաբրիել

Սարգիսի,ԽոսրոևԳարեգինՊողոսի,Տեր-ՆերսեսովԳաբրիել
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Ներսեսի,Տեր-ԱկոպովՓայլակՍմբատի,ԱրեշևԳրիգորՀա-

կոբի,ՕհանյանԱռաքելԿարապետի,ՉաչիկյանԳրիգորՄով-

սեսի,ԶարգարյանցԱրիստակեսՀայրապետի,Սունդուկյանց

ՆիկիտաԳաբրիելի,ՄղեբրովՄիքայելԼևոնի:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ65,294)

21 հունիսի – Հանրային կրթության ևարվեստի նախարարԳ.Մե-
լիք-Ղարագյոզյանը նամակով դիմում է Մերձավոր Արևելքի

ամերիկյան նպաստամատույց կոմիտեին` համալսարանին

հատկացրած սեմինարիայի շենքը ազատելու խնդրանքով:

Նամակումմասնավորապեսնշվումէ,որ,համաձայնՀՀԿա-

ռավարության՝1919թ.մայիսի30-ինկայացրածորոշման,զա-

նազան հիմնարկություններիայս կամայնպետքերի համար

գրավված դպրոցական շենքերը պետք է ազատվեին մինչև

1919թ.հունիսի15-ըևհանձնվեինՀանրայինկրթությանևար-

վեստինախարարությանը,որպեսզիվերջինսիվիճակիլիներ

մինչևուսումնականտարվասկիզբըավարտելուանհրաժեշտ

նախապատրաստությունները: Այդպիսի շինություններից էր

նախկինսեմինարիայիշենքը,որըժամանակավորապեստրա-

մադրված էր կոմիտեին: Նախարարը խնդրում էր միջոցներ

ձեռքառնելայդշենքըարագազատելուևհայկականհամալ-

սարանիկոմիսարԳ.Տեր-Հակոբյանինհանձնելուհամար,որ-

պեսզիհնարավոր լինիայնկարգիբերելմինչևուսումնական

տարվասկիզբը(սակայն1919թ.այդշենքըայդպեսէլչազատ-

վեց):

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ73)

27հունիսի–Ձևավորվեցհամալսարանականգրադարանայինհանձ-
նաժողովը, որում ընդգրկվեցին Հայաստանի Հանրապետու-

թյանպետականհանրայինգրադարանիվերատեսուչԱ.Կա-
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նայանը,Ե.Տեր-Մինասյանը՝որպեսլեզվաբանականբաժան-

մունքի ներկայացուցիչ, Մ. Մզարեուլովը՝ որպես բժշկական

բաժանմունքի ներկայացուցիչ, Գ.Խարազյանը՝ որպես իրա-

վաբանականբաժանմունքիներկայացուցիչ,ևԴ.Զավրյանը՝

որպեսֆիզիկամաթեմատիկականբաժանմունքիներկայացու-

ցիչ:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ65,294)

1հուլիսի –ՀամալսարանիկազմակերպիչհանձնաժողովիN8նիս-
տումքննարկվեցինևաննշանփոփոխություններիցհետոհաս-

տատվեցինՀասարակագիտությանբաժնիուսումնականծրա-

գիրըևբացատրագիրը:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ79և297)

9հուլիսի–Երևանքաղաքումտեղիունեցավնիստհանրայինկրթու-
թյան և արվեստի նախարար Ս. Տիգրանյանի նախագահու-

թյամբ, որին մասնակցում էին Թիֆլիսի համալսարանական

հանձնաժողովի անդամներ Դ. Զավրյանը, Մ. Աբեղյանը, Ե.

Տեր-Մինասյանը, նախարարի օգնականՊ. Սոտնիկյանը, Ա.

Տեր-Պողոսյանը,Գ.Էդիլյանը,ԵրևանիփոխթեմակալՏ.Խո-

րենեպիսկոպոսՄուրադբեկյանը:Նիստումլսվեցինանդամներ

Դ.ԶավրյանիևԵ.Տեր-Մինասյանիզեկուցումները՝հանձնա-

ժողովի կատարած աշխատանքների մասին: Նույն նիստում

նաև հաստատվեցին համալսարանում դասավանդելու նպա-

տակով հրավիրվածպրոֆեսորների, դոցենտների ևպրիվատ

դոցենտներիաշխատավարձիչափերը:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,

ֆ.13,գ.6,թ.6ևհակ.կողմ)

17հուլիսի –ՀայաստանիՀանրապետությանՆախարարներիխոր-
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հուրդըլրացուցիչօրենքընդունեցԵրևանիհամալսարանիմա-

սին,որովնախատեսվումէր.

1. 1919թ.աշնանիցբացելԵրևանիհամալսարանիպատ-

մալեզվաբանականևիրավաբանականֆակուլտետները:

2. Հաստատել պրոֆեսոր Յու. Ղամբարյանին համալսա-

րանիտեսուչ:

3.Աշխատավարձերի համար ընդունել հետևյալ չափը.

պրոֆեսորներին` նախարարական, դոցենտներին` նախարա-

րիօգնականի,պրիվատդոցենտներին`բաժանմունքիկառա-

վարչիաշխատավարձ:

Ծանոթություն-Արտասահմանիհամալսարաններիցհայտ-

նիգիտնականներհրավիրելուդեպքումկարելիէվճարելավելի

բարձրաշխատավարձ`ամենանգամստանալովՆախարար-

ներիխորհրդիցհավելյալվարկ:

4. Հանձնարարելհամալսարանիտեսուչինևհանրայինկր-

թությանևարվեստինախարարինմշակելուսանողներիկողմից

համալսարանումվճարվելիքուսմանվարձիքանակըևձևը:

5. Հաստիքացուցակըունախահաշիվըհաստատելևբացել

Հանրայինկրթությանևարվեստինախարարությանըերկումի-

լիոներկուհարյուրհիսունինըհազարերկուհարյուր(2259200)

ռուբլուվարկ`առաջիկա՝1919-20ճեմարանականտարվահա-

մար:

6. Համալսարանի կառավարության ժամանակավոր կա-

նոններիևմշտականկանոնադրությանմշակումըհանձնարա-

րելհամալսարանիտեսուչին:

7. Հաստատել Երևանի համալսարանի ժամանակավոր

կանոնները:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ88)

21հուլիսի –ՀանրայինկրթությանևարվեստինախարարՍ.Տիգրա-
նյանընամակովտեղեկացնումէԹիֆլիսումգտնվողՅու.Ղամ-

բարյանին, որ նա ՀՀՆախարարներիխորհրդի հուլիսի 17-ի
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նիստումհաստատվելէհամալսարանիտեսուչիպաշտոնում2:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ89)

26հուլիսի –Տեղիունեցավհամալսարանականկազմակերպիչհանձ-
նաժողովինիստըՅու.Ղամբարյանինախագահությամբ:Նիս-

տում քննարկվեցԵրևանից վերադարձածպատվիրակության

(Դ.Զավրյան,Ե.Տեր-Մինասյան)գործունեությունը:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,

ֆ.13,գ.6,թ.7ևհակ.կողմ,թ.7a,հակ.կողմ)

30 հուլիսի – Յուրի Ղամբարյանը նամակով հայտնում է ՀՀ հան-
րային կրթության և արվեստի նախարարին, որ ներկայումս

ինքը Թիֆլիսի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ռեկտորի

պաշտոնակատարնէևայդինստիտուտիհանձնարարությամբ

շուտովմեկնելուէՌուսաստան:ՄիաժամանակՅու.Ղամբա-

րյանըհայտնումէ,որինքնանելուէամենհնարավորը՝Երևա-

նիհամալսարանիպրոֆեսորներիկազմըհամալրելուհամար:

Նամակումնանշումէնաև,որգործուղումիցվերադառնալուց

հետոեթեհամալսարանումհնարավորլինիբացելԻրավաբա-

նականֆակուլտետ,ապաինքըկարողէստանձնելհամալսա-

րանիռեկտորիպարտականությունները:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ97,301)

21օգոստոսի –ԱրտաքինգործերինախարարությունըN3330գրու-
թյամբՀանրայինկրթությանևարվեստինախարարությաննէ

հասցեագրումՊոլսումՀայաստանիՀանրապետությանդիվա-

նագիտականհավատարմատարՖ.ԹախտաջյանիևԶավեն

պատրիարքի նամակները, որոնցում նրանք ցանկություն էին

հայտնելստանալուլրացուցիչտեղեկություններհամալսարա-
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նիմասին:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան,1918-1920թթ.Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ106-107,303)

28օգոստոսի –ՀանրայինկրթությանևարվեստինախարարՆ.Աղ-
բալյանը գիմնազիայի շենքի մի մասը համալսարանին հատ-

կացնելու և այդտեղ վերանորոգման աշխատանքներ սկսելու

մասին գրությամբ դիմում է Հայաստանի Հանրապետության

Նախարարների խորհրդին: Գրության մեջ նշված է. «Ըստ

սույնթվականիապրիլի9-իօրագրիԽորհուրդդորոշելէավար-

տել գիմնազիայի նորակառույց շենքը և հատկացնելպառլա-

մենտինևմինիստրությանց:Հուլիսի 3-իօրագրականորոշու-

մովկազմվածէմիմասնախումբշենքինորոգությունըձեռնար-

կելուհամար,ուր,իզարմանսիմ,մինիստրությանսկողմիցոչ

ոքչիհրավիրված,թեևշենքըդպրոցականէ,իրավատերնիս-

կապեսպետքէլիներմինիստրությունս,ևավարտմանմասին

խոսքեղածժամանակսովորաբարայդշենքընկատվելէիբր

պառլամենտինևհամալսարանինհատկացվածմիշինություն:

Մինիստրներիխորհուրդըհավանությունէտվելհամալսարան

բանալուառաջարկին,այդմասինորոշումունիևվարկէբացել,

առանցսակայնորոշշենքմատնանշելուայդհաստատության

համար:Արդենվարձվածենմոտտասըդասախոս[ներ],ևերի-

տասարդությունըմերերկրումթեայլուրսրտատրոփսպասում

էհամալսարանիբացմանը:

Մինչդեռգիմնազիայիշենքինորոգությանգործըմինչևայ-

սօրչէիսկսկսված,ևամռաննպաստավորօրերըանցնելուվրա

են:Քանի դեռ մոտ երկուամիս ունենք մերտրամադրության

տակ,խնդրումեմխորհուրդիդայդշենքիմիթևըհատկացնել

համալսարանինևորոշելանմիջապեսձեռնամուխլինելունրա

ավարտմանգործին`աշխատանքներիփութացմանհոգսըթող-

նելովմինիստրությանսվրա:

Գիտակմարդկանցասելովամենաշատըերկուամսումշեն-

քիմիթևը(10սենյակ)կարելիէհարմարեցնելպարապմունք-
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ներիհամար:

Շինարարմասնաժողովնարդեն ընտրված է, վարկը բաց-
վածէ,մնումէ,որմիհիմնարկությունհետապնդեաշխատանք-
ներիարագացմանը:Իսկայդհնարավորէ,եթեշենքիմիթևը
հատկացվիհամալսարանին,ևաշխատանքներիարագացման
հոգսըհանձնվիմինիստրությանս:
Հուսովեմ,որխորհուրդդայսխնդրինարագևդրականլուծում
կտա»3:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ105)

22 սեպտեմբերի – Նախարարների խորհրդի նիստում լսվեց հան-
րային կրթության և արվեստի նախարար Ն. Աղբալյանի զե-
կուցումը՝ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանը Աստվածաբանա-
կանֆակուլտետիվերածելումասին:ՍակայնՆախարարների
խորհուրդըորոշեցհարցըհետաձգել:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ109)

6հոկտեմբերի –Հանրայինկրթությանևարվեստինախարարըդի-
մումէԿ.ՊոլսումՀայաստանիդիվանագիտականհավատար-
մատարին՝Թուրքիայումհայգիտականուժերիմասինտեղե-
կություններհաղորդելուխնդրանքով:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ111)

10 հոկտեմբերի – Մանրէաբան Վ. Հապեշյանը Ենայից (Գերմա-
նիա)դիմումէհանրայինկրթությանևարվեստինախարարին՝
Երևանիհամալսարանումբուսաբանությունդասախոսելուհա-
մար:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ113)
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10հոկտեմբերի –Հանրայինկրթությանևարվեստինախարարիօգ-
նականի պաշտոնակատար Պ. Սոտնիկյանը գրությամբ դի-

մումէԱրտաքինգործերինախարարությանը`հայտնելով,որ

բացվելիքհամալսարանըգրադարան չունենալուպատճառով

կանգնածէմեծդժվարությանառջև:Վրաստանիցգրադարան

դուրսհանելը, նույնիսկմասնավորանձանցգրադարանները,

կապված է չափազանց մեծ ձևականությունների հետ, որոնք

երկարատևժամանակենպահանջում:ՈւստիՊ.Սոտնիկյա-

նըխնդրումէ,որՎրաստանումգտնվողՀՀդիվանագիտական

առաքելությունըգործունաջակցությունցույցտաԵրևանիհա-

մալսարանիուսուցչապետերիննրանցմասնավորգրադարան-

ներըՀայաստանտեղափոխելուգործում:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ113)

28 հոկտեմբերի – Հանրային կրթության ևարվեստի նախարարՆ.
Աղբալյանի հրամանով 1919 թ. օգոստոսի 1-ից Երևանի հա-

մալսարանիպատմալեզվաբանականֆակուլտետիպրիվատ-

դոցենտներ նշանակվեցին դասախոսներ` փիլիսոփայության

դոկտոր,Անդրկովկասյանհամալսարանիպրիվատ-դոցենտՄ.

Աբեղյանը, Արևելքի պատմության մագիստրոս, Անդրկովկա-

սյանհամալսարանիդոցենտԱշխարհբեկՄելիք-Քալանթարը,

հայոցգրականությանմագիստրոսՄեսրոպեպիսկոպոսՏեր-

Մովսիսյանը, փիլիսոփայության դոկտոր Գարեգին եպիսկո-

պոսՀովսեփյանը,փիլիսոփայությանդոկտոր,աստվածաբա-

նության լիցենդիստԵրվանդ Տեր-Մինասյանը, Անդրկովկասի

համալսարանիդոցենտիպաշտոնակատարՌուբենԱբրահա-

մյանըևարևելյանլեզուներիթեկնածուՍտեփանՄալխասյա-

նը:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ121)
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1դեկտեմբերի –ԵրևանիհամալսարանիտեսուչՅուրիՂամբարյանը
նամակովտեղեկացնումէՀռոմիհամալսարանիփիլիսոփայու-

թյանդոկտորՊ.ՄանուշյանինվերջինիսՔրեականօրենքիամ-

բիոնիպրոֆեսորիթեկնածուհաստատելումասին:Նամակում

նշվածէ.«ՀամաձայնԵրևանիհամալսարանիկազմակերպիչ

հանձնաժողովի1919թ.նոյեմբերի24-ինիստիորոշման՝Դուք

նշանակվում եք Իրավաբանական ֆակուլտետի քրեական

օրենքիամբիոնիպրոֆեսորական թեկնածու: Ձեր վրապար-

տավորություն է դրվում տարին երկու անգամ ներկայացնել

համալսարանի վարչությանը Ձեր գիտական զբաղմունքների

մասինհաշիվևՁերաշխատությունները:Վերջիններսբավա-

րարգտնելըհամապատասխանֆակուլտետիկողմիցպայման

կհամարվիՁեզպատշաճպաշտոնտալուհիշյալամբիոնում»:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ130)

3 դեկտեմբերի – Թիֆլիսից Ալեքսանդրապոլ ժամանած Երվանդ

Տեր-Մինասյանը, տեղում ծանոթանալով քաղաքի հարմարու-

թյուններին,  զեկուցագրովտեղեկացնում է հանրային կրթու-

թյանևարվեստինախարարինհամալսարանըԱլեքանդրապոլ

տեղափոխելու հնարավորությունների մասին: Զեկուցագրում

մասնավորապես նշված է. «....Ալեքսանդրապոլի քաղաքային

ինքնավարությունըբուռնցանկությունունիտեղավորելուհա-

մալսարանըիրխնամքինհանձնվածքաղաքումևայդպատ-

ճառովէլընդառաջգնացհամարյաբոլորցանկություններին,

որարտահայտվեցինիմկողմից:Այսպես,քաղաքայինինքնա-

վարությունը համալսարանի վարչությանտրամադրությանն է

հանձնում4մեծսենյակառևտրականդպրոցիշենքում,որոն-

ցից համալսարանը յուր պետքերի համար կարող է օգտվել

ամբողջ օրը:Դասախոսությունները կարող ենտեղի ունենալ

թե՛այդսենյակներիցերկուսիմեջամբողջօրվաընթացքումև

թե՛ ճաշից հետո դպրոցի բոլոր դասարաններում, որոնց թիվն
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է12:Հետագայիհամարխոստացվումենավելիմեծհարմա-

րություններ:Այստարիառևտրականդպրոցիվերինհարկում

տեղավորված է քաղաքային տարրական դպրոցներից մեկը,

որուսումն[ական]տարվավերջիցկտեղափոխվիայլ շենք, և

համալսարանիհամարկհատկացվիմշտականգործածության

համարդպրոցիվերինհարկում6մեծսենյակ:

Բացիայս, ուսանողական հանրակացարան հիմնելու հա-

մար հատկացվում է մի մեծ, նոր, ըստամենայնի հարմար և

շատքիչնորոգություններպահանջողշենք,որկարողէտեղա-

վորելավելիքան100ուսանող:Ինչվերաբերումէպրոֆեսորնե-

րի,դոցենտներիևայլպաշտոնյաներիբնակարաններիհար-

ցին,քաղաքայինվարչությունըառանցդժվարությանտալիսէ

բոլորպահանջվողբնակարաններնուսենյակները....»:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ130-131)

4դեկտեմբերի –Հանրայինկրթությանևարվեստինախարարիպաշ-
տոնակատարՊ.ՍոտնիկյանըզեկուցագրովդիմումէՆախա-

րարներիխորհրդին՝ համալսարանի ուսանողներին զինվորա-

կանպարտականությունիցազատելուօրինագծիառաջարկով:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ133)

5դեկտեմբերի –ՀանրայինկրթությանևարվեստինախարարՆ.Աղ-
բալյանը զեկուցագրով դիմում է Նախարարների խորհրդին՝

համալսարանըժամանակավորապեսԱլեքսանդրապոլտեղա-

փոխելուհամար:ՆույնօրըՆախարարներիխորհուրդը,լսելով

Ն. Աղբալյանի զեկուցումը համալսարանը ժամանակավորա-

պես Ալեքսանդրապոլում բացելու և մինչև 1919-20 ուսումնա-

կանտարվավերջըպարապմունքներըայնտեղշարունակելու

մասին,որոշեցընդունելնախարարիառաջարկը(ներքինգոր-
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ծերինախարարԱ.Գյուլխանդանյանըմնումէհակառակկար-

ծիքի):

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ134-135)

 

24դեկտեմբերի –ՀամալսարանիտեսուչՅուրիՂամբարյանըգրու-
թյամբ դիմում է Մեսրոպ եպիսկոպոս Տեր-Մովսիսյանին՝ հա-

մալսարանիհանդիսավորբացմանըդասախոսությունկարդա-

լուառաջարկով:ԳրությանմեջՅու.Ղամբարյանըհայտնում

է,որհամալսարանիբացումըտեղիկունենա1920թ.մոտավո-

րապես հունվարի 25-ին Ալեքսանդրապոլում, ուստի խնդրում

էՄեսրոպ եպիսկոպոսինպատրաստել զեկուցում՝ «Վանքերի

ազդեցությունըՀայաստանումկրթվածությանվրա»թեմայով,

որնառաջարկել էՀամալսարանիկազմակերպիչհանձնաժո-

ղովը4:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ136)
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27հունվարի –ՀամալսարանիկազմակերպիչհանձնաժողովըԱլեք-
սանդրապոլիցհեռագրովդիմումէհանրայինկրթությանևար-

վեստի նախարար Ն. Աղբալյանին՝ համալսարանի բացման

հանդեսիառաջինճառըարտասանելուառաջարկով:

 (Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ138)

31հունվարի –Լույսէտեսնում«Հայաստանիհամալսարան»միօրյա
թերթը(«Գիտությունըուժէ»նշանաբանով)`նվիրվածՀայաս-

տանիհամալսարանին:

(«ՀայաստանիՀամալսարան»,31յունուարի1920)

31հունվարի –ԱլեքսանդրապոլումտեղիունեցավՀայաստանիհա-
մալսարանի պաշտոնական բացումը, որին ներկա գտնված

Հայաստանիառաջինհանրապետությանվերջինվարչապետ

Սիմոն Վրացյանը հետագայում հիշում է. «Ալեքսանդրապո-

լում`«Հայաստանիերկրորդմայրաքաղաքում»,տեղիունեցավ

Հայաստանիհամալսարանիհանդիսավորբացումը:Երևանից

ուԹիֆլիսից հատուկ գնացքներով եկել էին բազմաթիվ հյու-

րեր`ԽորհրդարանինախագահԱվ.Սահակյանը,վարչապետ

Ալ.Խատիսյանը, բրիտանականներկայացուցիչՕ.Ուորդրո-

պը,Հայաստանիգերագույնկոմիսարգնդ.Հասկելըիրկնոջու

շքախմբիհետ,ֆրանսիականներկայացուցիչ կապ.Պուադե-

բարը,Կամավորականբանակիներկայացուցիչգնդ.Զենկևի-

չը, պարսից-հյուպատոս Ասադուլլա խանը, Ադրբեջանի դիվ.

ներկ.Հախվերդովը,հանրայինկրթությանևարվեստինախա-

րարՆ.Աղբալյանը,արդար.նախ.Ա.Չիլինգարյանը,ելևմտ.
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նախ.Ս.Ասատրյանը,խնամ.նախ.օգն.բժ.Տեր-Միքայելյա-

նը, Խորհրդարանի անդամներ բժիշկ Հ. Տեր-Դավթյանը, Մ.

Հարությունյանը, Ռ. Տեր-Մինասյանը, Վ. Մինախորյանը, Ս.

Վրացյանը,Ա.Խոնդկարյանը,Ա.Սաֆրաստյանը,Տ.Ծամհու-

րը,Ա.Ղազարյանը,զոր.Նազարբեգյանը,զոր.Հախվերդյանը,

համալսարանիուսուցչապետերը`պրոֆ.Ղամբարյանիգլխա-

վորությամբ, բանաստեղծ Հ. Հովհաննիսյանը,պրոֆ.Ա.Խա-

չատրյանըև շատուրիշպետականուհասարակական,գրա-

կանուգիտականդեմքեր:Ալեքսանդրապոլիքաղաքայինվար-

չությունըկազմակերպելէրփայլունընդունելություն:Կայարա-

նումպատրաստվածէրթեյասեղան:Համալսարանիդահլիճը

զարդարվածէրկանաչովուդրոշակներով:Նվագումէրզինվո-

րականխումբը: Հանդեսը բացարավ համալսարանիտեսուչ,

վաստակավորգիտնականՅու.Ղամբարյանը,որիցհետոնա-

խարարՆ.Աղբալյանըմիընդարձակուկուռճառովվերհանեց

համալսարանիդերըհայպետականությանևմշակույթիզար-

գացմանգործում:«Այնջահը,-ասացնա,-որմենքվառումենք

այսօրՀայաստանիբարձրավանդակիվրա, չիհանգչիերբեք

ևկլուսավորեԱռաջավորԱսիան»:Եվմաղթեց,որՀայաստա-

նիհամալսարանըլինիմատչելիամենքիհամար,մտնելըլինի

հեշտ,ելնելը`դժվար,որուսումըլինիձրի,գիտությունըվարվի

գործնականեղանակով,որհիմքդրվիհամայնականգիտական

աշխատանքինՀայաստանում:Հանրայինկրթությաննախա-

րարիցհետոպրոֆ.Ղամբարյանըարավհամալսարանիկազ-

մակերպությանպատմությունը,որիցհետոխոսեցինԱվ.Սահա-

կյանը,Ուորդրոպը,գնդ.Հասկելը,Պուադեբարը,գնդ.Զենկևի-

չը, Ասադուլլա խանը, Հախվերդովը, զոր. Նազարբեգյանը:

....Ողջույնի ճառերից հետոՍ. Տիգրանյանը կարդացարտա-

սահմանիցևՀայաստանիզանազանկողմերիցստացվածհա-

րյուրավորհեռագրերիցմիքանիսը:ՇնորհավորումենՎրաս-

տանի դիվ. ներկ. Գ. Մախարաձեն, Վրաստանի հանր. կրթ.

նախարարիպաշտոնակատարՑինցաձեն, զորավարԿարա-

լովը և ուրիշներ:Ապահամալսարանի ուսուցչապետՄեսրոպ

եպիսկոպոսըակադեմիականճառարտասանեց«Հայվանքե-
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րինշանակությունըՀայաստանիկուլտուրականգործում»նյու-

թիմասին,որիցհետո՝բանաստեղծՀ.Հովհաննիսյանը,Ալեք-

սանդրապոլի քաղաքագլուխՀ.Մելքոնյանը,Երևանքաղաքի

ներկայացուցիչԱ.Շարաֆյանը,ԿարսիքաղաքագլուխՀ.Նոհ-

րատյանը,ՆորԲայազետիքաղաքագլուխՎ.Աֆրիկյանը,Ա.

Խոնդկարյանըսոց.-հեղ.ևԱ.Ղազարյանը`Հ.Հ.Դ.կուսակցու-

թյուններիկողմիցևմիշարքուրիշհիմնարկություններիումի-

ությունների ներկայացուցիչներ: Հայտարարվեց ցանկը հա-

մալսարանինարվածնվիրատվությունների.մեկմիլիոնռուբլի

Մայիլյանեղբայրներից,100.000ռ.«Շիրակկոոպերատիվից»:

.... Հանդեսի ամբողջ տևողության ընթացքում դուրսը

խռնվածէրմեծբազմություն.շատերըեկելէինշրջակագյուղե-

րից:Հասարակությունըխանդավառցույցերովընդունեցհան-

դեսիցհետոդուրսեկողհյուրերին:Այստեղևսխոսեցինօտար

պետության ներկայացուցիչները, վարչապետԽատիսյանը և

ուրիշներ:Հավաքվածբազմությունըհանեցմիբանաձև,որով

պահանջում էր դաշնակիցներից Թուրքահայաստանի հար-

ցիլուծումը:ՀանդեսիցհետոՔաղաքայինակումբիդահլիճում

տեղի ունեցավ ճոխ հացկերույթ քաղաքագլուխ Հ.Մելքոնյա-

նի նախագահությամբ, ուր նույնպես եղան բազմաթիվ ճա-

ռախոսություններ հայ և օտար ներկայացուցիչների կողմից:

Երեկոյանառևտրականդպրոցիսրահումկայացավգրական-

երաժշտականերեկույթևպարահանդես,որըմեծաշխույժով

անցավևտևեցմինչևուշգիշեր:Պարահանդեսիցհետոհյուրե-

րըարտակարգգնացքովվերադարձանԵրևան»:

(ՎրացյանՍ.,ՀայաստանիՀանրապետություն,Երևան,1993,էջ383-386,

տե՛սնաև«Յառաջ»,5փետրվարի,6փետրվարի1920)

12 փետրվարի – Կովկասի ֆրանսիական զինվորական առաքելու-
թյանղեկավարՊուադեբարըԹիֆլիսիցնամակովդիմումէՀՀ

վարչապետԱլ.Խատիսյանին՝ՓարիզիևՀայաստանիհամալ-

սարաններիմիջևկապերհաստատելուհամար:Ստորևներկա-

յացնումենքայդգրությունը.«Ձերդգերազանցություն,պատիվ

ունեմՁեզտեղեկացնելու,որՓարիզիԱրտաքինգործերինա-
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խարարությանըտեղյակեմպահումԽորենՄագիստրոսիճա-

նապարհորդության մասին, որպեսզի հնարավորին չափ հեշ-

տացվինրաաշխատանքըՓարիզում:Հարցերիցմեկը,որԽո-

րենՄագիստրոսըկարողէ շոշափելֆրանսիականկառավա-

րությանհետ,ԱլեքսանդրապոլիևՓարիզիհամալսարանների

միջևհարաբերություններիհաստատումնէ:Այդմասինտեղե-

կացնումեմնաևֆրանսիականկառավարությանը,համոզված

լինելով,որնամեծհետաքրքրությունկցուցաբերիՀայկական

շատհինավուրցգիտությանըևնրաամենահարգարժաններ-

կայացուցիչներինֆրանսիականգիտությանուգիտնականնե-

րիհետուղղակիհարաբերություններիմեջդնելուգործում:

Հուսով ենք, որՁերդ գերազանցությունը կարագացնիԺո-

ղովրդական կրթության նախարարության զեկույցը` Ալեք-

սանդրապոլիհամալսարանիծրագրիևդասախոսականկազմի

վերաբերյալ,դրանկցելովայնկետերիհամառոտշարադրան-

քը, որոնց հիման վրաՓարիզի համալսարանը կկարողանար

գործնական ծառայություններ մատուցել Հայկական համալ-

սարանին»:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ172-173,313)

30մարտի –Հանրայինկրթությանևարվեստինախարարիպաշտո-
նակատարՊողոս Սոտնիկյանը ծանուցում է համալսարանի

պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի դեկանին Հայաստա-

նի սահմաններից դուրս ծնված ուսանողների զինակոչի մա-

սին ՀՀ Նախարարների խորհրդի որոշումը: Ծանուցագրում

նշված էր, որ նախարարությունը օրինագիծ էր ներկայաց-

րել համալսարանի ուսանող այն հայազգի երիտասարդնե-

րին տարկետման իրավունք տալու մասին, որոնք զինակոչի

տարիքի են և ծնվել են Հայաստանի սահմաններից դուրս:

Նախարարներիխորհուրդը որոշեց, որայդխնդիրը կարող է

լուծվել ադմինիստրատիվ կարգով, այսինքն` «Предоставлять 
отсрочку периодически студентам армянского Унивреситета, 
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родившимся внепределов Армении, по представлению ректора 
университета»:  

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ179-180)

31 մարտի – Ուսանողական միության ընդհանուր ժողովը Հովսեփ
Պարսամյանին ընտրում է իր ներկայացուցիչ համալսարանի

վարչությանկազմում:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ189,315)

1 ապրիլի – Համալսարանի պատմալեզվաբանական ֆակուլտե-
տիդեկանըգրությամբդիմումէհամալսարանիտեսուչՅուրի

Ղամբարյանին՝առաջարկելովՀակոբՄանանդյանինդոցենտ

ևգրադարանիժամանակավորկառավարիչնշանակել5:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ180-181)

3ապրիլի– Հայաստանի Հանրապետության հանրային կրթության
ևարվեստինախարարՆ.Աղբալյանըզեկուցագրովդիմում է

Նախարարների խորհրդին` Հայաստան եկող Թիֆլիսի հայ

ուսանողներին բանակ չտանելուառաջարկով:Զեկուցագրում

մասնավորապես նշված էր. «Թիֆլիսի պոլիտեխնիկումի մի

խումբուսանողներիկողմիցբանավորդիմումէեղածմինիստ-

րությանս`խնդրելովհայտնել,թենրանցզինվորկտանե՞ն,եթե

այսամառգործնականաշխատանքներիհամարգալու լինեն

Հայաստան:

Նկատելով,որայդուսանողներըգտնվումենՎրաստանում

և չենգաՀայաստան,եթեապահով չլինեն,որպիտիզինվոր

չտարվեն, նկատելով, որ սկսնակ հայ ուժերինպետք է հնար

տալ վարժվելու մեր երկրին և նրա պայմաններին, նկատե-
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լով,որմերերկաթուղիներըևայլգործանոցներըկարիքունեն

մտավորականաշխատավորների,որնմանդեպքերումօտար

պետություններըանգամընդառաջենգնումայլազգիերիտա-

սարդության,կարծումեմ,որպետքէվստահեցնելայդուսա-

նողներին, որնրանցզինվոր չենտանի, եթեգործնականաշ-

խատանքների վարժվելու նպատակովանցնեն Հայաստան և

առայդունենանպատշաճվկայականպոլիտեխնիկումիվար-

չությանկողմից»6:

(տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ181)

27ապրիլի – Հանրային կրթության ևարվեստի նախարարիN 116
հրամանովԱշխարհբեկԼոռուՄելիք-Քալանթարընշանակվեց

Երևանի համալսարանի պատմալեզվաբանական ֆակուլտե-

տիարևելքիպատմությանդոցենտիպաշտոնակատար:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ178,314)

31մայիսի –ՀանրայինկրթությանևարվեստինախարարԳևորգՂա-
զարյանը զեկուցագրով դիմում է Նախարարների խորհրդին`

խնդրելովհամալսարանըտեղափոխելԵրևանևհարմարշենք

հատկացնել:Զեկուցագրումնշվածէ.«1919թ.17հուլիսիօրեն-

քովորոշվեցբանալհայկականհամալսարանմայրաքաղաքում:

Սակայնայնպատճառով,որբոլորազատշենքերըգրավված

էինամերիկյանորբանոցներովուպետականհաստատություն-

ներով,ևգիմնազինորշենքըորոշվածէրհատկացնելհամալսա-

րանին,դեռչիավարտված,խորհուրդդորոշեցհամալսարանը

ժամանակավորապես տեղավորել Ալեքսանդրապոլում: Այժմ

ամերիկյանորբանոցներըմասամբտեղափոխվելենԿարս,մա-

սամբէլպիտիտեղափոխվենԱլեքսանդրապոլիվերանորոգվող

պոլիգոնը,իսկգիմնազինորշենքըենթադրվումէերկուամսից

հետոավարտելևտեղափոխելայնտեղմինիստրությունները:
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Ուստիմինիստրությունսանհրաժեշտէգտնումհամալսարանը

Ալեքսանդրապոլից վերադարձնել մայրաքաղաք, ուրպետք է

այժմվանիցարդենհատկացնել հարմար շենք, որտեղաշնա-

նիցհնարավորլինիսկսելհամալսարանիպարապմունքները:

Խնդրումեմընդունելհետևյալորոշումը`

ՀամալսարանըտեղափոխելԵրևան:

Հատկացնելհամալսարանիհամարհարմարշենք»:

 (Երևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ194-195)

3 հունիսի – Համալսարանի պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի
դեկանիպաշտոնակատարԳարեգինեպիսկոպոսըհեռագրով

դիմում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին`

խնդրելով մեղմացնել մայիսյանապստամբությանը մասնակ-

ցած համալսարանի ուսանող Ղարիբջանյանի դատավճի-

ռը: Հեռագրում մասնավորապեսնշվում է. «Տեղեկանալով, որ

Ալեքսանդրապոլիբոլշևիկյանշարժմանմասնակիցներիթվում

դատապարտված է նաև համալսարանի ուսանող Ղարիբջա-

նյանը,   և հնարավորությանդեպքում շնորհել նրանկյանքը`

մեղմացնելովդատավճիռը»:

(Երևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.`ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ195)

8հունիսի –Երևանիուսանողներիընդհանուրժողովըընդունումէբա-
նաձև համալսարանըԵրևանտեղափոխելու և ուսանողական

միությունստեղծելուանհրաժեշտությանմասին:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.`ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ198)

11հունիսի–Երևանիհամալսարանիպատմալեզվաբանականֆա-
կուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Գարեգին եպիսկոպո-
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սըխնդրում է համալսարանիպրոֆեսորԵ.Տեր-Մինասյանին

Թիֆլիսից մեկնել Երևան՝ իբրև ֆակուլտետի ներկայացուցիչ

մասնակցելու համալսարանի տեղափոխման հարցով կայա-

նալիքխորհրդակցությանը և օգնելու համալսարանի ռեկտոր

պրոֆ.Յու.Ղամբարյանինայդգործում:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.13,գ.6,թ.9)

11 հունիսի–Պատմալեզվաբանականֆակուլտետիժողովը Հակոբ
Մանանդյանինընտրումէդեկանիպաշտոնակատար:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ203)

15 հունիսի –Գուրգեն ԷդիլյանըԱլեքսանդրապոլից գրությամբ դի-
մումէՊատմալեզվաբանականֆակուլտետիղեկավարությա-

նը՝ խնդրելով համալսարանում կազմակերպել մանկավար-

ժությանևգեղագիտությունդասընթացներ:

 (Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ205)

21հունիսի –Նախարարներիխորհրդինիստումորոշվեց.
«1.ա)Համալսարանըիրբոլորֆակուլտետներովտեղափո-

խելԵրևան:

բ) Սեմինարիայիշենքըտրամադրելհամալսարանին:

գ) Պրոֆեսորներիհամարգտնելմասնավորշենքեր:

դ) Հրահանգել ռեկվիզիցիոն կոմիսիային բռնագրավելու

պրոֆեսորների համար,առաջին հերթին, դատարկված բոլոր

տները:

ե)Բանալ իրավաբանական ֆակուլտետ, իսկ բնագիտա-

կանֆակուլտետիհամարտեսնելնախապատրաստականաշ-

խատանքներ:

զ) Հանձնարարելկրթականնախարարին,որներկայացնե
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համալսարանիկանոնադրությունը»:

(Երևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ214)

22հունիսի –ՀանրայինկրթությանևարվեստինախարարԳ.Ղազա-
րյանիստորագրությամբԱլեքսանդրՇելկովնիկովինտրվումէ

վկայական,որովնրանհանձնարարվումէԵրևանիհամալսա-

րանիհամարբուսաբանականևկենդանաբանականհավաքա-

ծուներժողովել:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ215)

25հունիսի–ՀՀՆախարարներիխորհուրդնընդունումէօրենք,որի
համաձայն՝պրոֆեսորՅու.Ղամբարյանըպետքէհաստատվի

Երևանիհամալսարանիռեկտորիպաշտոնումնույնթվականի

ապրիլի16-ից7:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ214,319)

13 հուլիսի – Համալսարանիպատմալեզվաբանական ֆակուլտետի
դեկանիպաշտոնակատարՀ.Մանանդյանը դիմում է ՀՀար-

տաքինգործերինախարարին՝ՊարսկաստանումՀայաստա-

նի դիվանագիտական ներկայացուցչի միջոցով հրավիրելու

Թեհրանում գտնվող Հրաչյա Աճառյանին համալսարանում

դասավանդելու:

(տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ231)

7օգոստոսի–ՀանրայինկրթությանևարվեստինախարարԳ.Ղա-
զարյանը գրությամբ դիմում է ՀՀ վարչապետ Համազասպ
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Օհանջանյանին՝ խնդրելով համալսարանի պրոֆեսորներին

ապահովել բնակարաններով: Վարչապետին ուղղված գրու-

թյան մեջ նա նշում է. «Համալսարանը Երևան փոխադրելու

խնդրի իրականացման նախապայմաններից մեկն է պրոֆե-

սորական կազմին բնակարաններ հատկացնելը: Սակայն,

չնայածմերմիշարքդիմումների,մինչևայսօրբնակարաններ

պրոֆեսորներիհամարչդատարկվեցին,որովհետևլիկվիդացի-

այիենթարկվածօտարազգիպաշտոնյաներըչենթողնումՀա-

յաստանիսահմանները:Միաժամանակպիտիհայտնենք, որ

ԱմերիկյանԿոմիտենդատարկելէԴոքտորսկայափողոցի26

սենյակիցբաղկացածմիշենք,որկարողէրհարմարլինելպրո-

ֆեսորների համարիբրևբնակարանև հարմարություն է ներ-

կայացնումնաևուսանողությանհամար(ներքինհարկ):

Մեզհասածտեղեկություններիցերևումէ,որայդշենքըքա-

ղաքայինինքնավարությունըմտադիրէվերցնելիրպետքերի

համար:ՍրանովխնդրումենքՁերկարգադրությունը,որհիշ-

ված շենքը տրվի Հանրային կրթության նախարարությանը`

Համալսարանիպետքերիհամար»:

Հ.Օհանջանյանըօգոստոսի10-ինմակագրումէայդփաս-

տաթուղթը.«Շտապ:Խնդրելքաղաքագլխինհատկացնելայդ

շենքըպրոֆեսորներինկամանհապաղտալնրանցհամարայլ

շենքեր»:

(Երևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ241)

4սեպտեմբերի–Հանրայինկրթությանևարվեստինախարարիօգ-
նականըտեղեկացնումէնախարարին.«Պ.ԱլէքսադրՇելկով-

նիկեանին յանձնարարւած էր Հայաստանի Համալսարանի

համարպատրաստել բուսաբանական եւ կենդանաբանական

ժողովածուներ: Ժողովածուները պատրաստ են սակայն դա-

սաւորման եւ դեզինֆեկցիայի ենթարկելու համար պիտի ու-

ղարկւինԹիֆլիս,երբմենքստանանքՎրացկառավարութեան

երաշխիքայդ ժողովածուների վերադարձման մասին:Ուստի
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խնդրում ենք հաճից կարգադրել, որպ. ԱլէքսադրՇելկովնի-

կեանինսեպտեմբերիվերջերինտրամադրւիմիվագոնԿալագե-

րանկայարանիցմինչեւԹիֆլիսյիշւածտեղափոխելուհամար»:

(ՀԱԱ,ֆ.207,ց.1,գ.337,թ.292)

դեկտեմբեր –Համալսարանումստեղծվումէդասախոսներիարհմիու-
թենականկազմակերպություն:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ72)

17դեկտեմբերի –ՀԽՍՀլուսժողկոմԱ.Հովհաննիսյանիհրամանով.

«1.Երևանիհամալսարանըվերակազմվումևվերակոչվումէ

Երևանիժողովրդականհամալսարան:

2. Նախկինհամալսարանիֆակուլտետներըփակվումեն,և

հիմնվումէերկուբաժանմունք`բնագիտականևհասարակա-

գիտական:

3. Նախկինհամալսարանիբոլորպրոֆեսորները,դոցենտ-

ները,պրիվատ-դոցենտները,դասատուներըևասիստենտները

համարվումենարձակված:

4. Նախկինհամալսարանիգույքիպահպանությանամբողջ

պատասխանատվությունըընկնումէհինվարչությանվրա:

5. Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատին կից

կազմակերպվումէհամալսարանիվերակազմությանհանձնա-

ժողով,որիվրապարտականություն էդրվումսույնհրամանը

հրատարակելու օրից մի շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել

կոմիսարիատիսհաստատությաննորհամալսարանիկազմա-

կերպությանհիմունքները,ծրագիրը,դասախոսներիկազմնու

շտատները:

6. Հանձնաժողովինախագահէնշանակվումընկ.Կողբետ-

լյանցը,անդամներ`ընկ.Չուբարյանը,Պիճիկյանըևուսանո-

ղությաներկուներկայացուցիչներ»:

(Երևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,

Երևան,1995,էջ280)
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28դեկտեմբերի –ՀՍԽՀլուսժողկոմԱշոտՀովհաննիսյանըստորա-

      գրումէ«Երևանիժողովրդականհամալսարանիժամանակա-

վոր կանոնադրության մասին» և «Երևանի ժողովրդական

համալսարանի կազմակերպության մասին» հրամանները:

(Տե՛սՀՍԽՀդեկրետներիեւհրամաններիժողովածու,

պրակ1,Էջմիածին,1921,էջ35-39,տե՛սնաևԵրևանիհամալսարան.

1918-1920թթ.,Վավերագրերիժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,

ՄիրզոյանՍ.Ս.,Երևան,1995,էջ283)

28դեկտեմբերի–Երևանիուսուցչականսեմինարիայիգրադարանի
գրքայինֆոնդի(10.000միավոր)հիմանվրաՀՍԽՀլուսժողկո-

մատիկարգադրությամբստեղծվումէԺողովրդականհամալ-

սարանիգրադարանը:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետական

համալսարանիՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվան

գիտականգրադարանը,Երևան,2001,էջ3)
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Բնագիտական ֆակուլտետը վերակառուցվում է, կազմակերպ-

վում է Գյուղատնտեսական ֆակուլտետ` կենսաբանության և քի-

միայիճյուղերով:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.14,գ.12,թ.1)

Երևանիժողովրդականհամալսարանումգործումէր1ահեստա-

նոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Գյուղատնտեսական ֆակուլտետի դեկան Պ. Քալանթարյանի

ևդասախոսԵրվ.Տեր-ՊողոսյանիմիջնորդությամբԼուսժողկոմատը

համալսարանիբիոլոգիականկաբինետիհամարգնումէՄալյուժեն-

կոյիմիջատաբանականհարուստհավաքածուն:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.

1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանի

գիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXVIII)

ՀամալսարանումՏ.Մուշեղյանիջանքերովստեղծվումէմարդու

ևկենդանիներիֆիզիոլոգիայիառարկայականհանձնաժողովը(ամ-

բիոնը),որիդասախոսներըսկզբումզբաղվումէինմիայնմանկավար-

ժականաշխատանքով8:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.14,գ.14,թ.8)

Համալսարան է հրավիրվում Գևորգ Ասատուրը (Աստվածա-

տրյան), որը Պատմագրական ֆակուլտետում կարդում է վրաց և

պարսիցլեզուների,ինչպեսնաևՄերձավորԱրևելքիուԱնդրկովկա-
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սիգրականություններիդասընթացներ:

(Տե՛սՄերանվանիդասախոսները,մասI,խմբ.՝ՆերսիսյանՄ.,

ԹադևոսյանԹ.,ՊիվազյանԷմ.,Երևան,1970,էջ28)

ԹադևոսԱվդալբեկյանըհրավիրվումէհամալսարան՝դասախո-

սելու «Հայ հասարակական մտքի պատմություն» և «Տնտեսական

զարգացմանպատմություն»առարկաները:ՆաեղելէնաևՀասարա-

կագիտականֆակուլտետիդեկան:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ178)

ՀԽՍՀ լուսժողկոմ Պողոս Մակինցյանի նախաձեռնությամբ

Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանից Ժողովրդական համալսարանի

գրադարանէբերվում163արկղարժեքավորգրականություն:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտականգրադարանը,

Երևան,2001,էջ3-4)

հունվար – ՀԽՍՀ լուսժողկոմատի կարգադրությամբ համալսարա-

նինենհանձնվումնախկինթեմականդպրոցի,Արտաքինգոր-

ծերի նախարարության, Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի և

մի շարք հիմնարկությունների գրադարաններն ու գիտական

գրականությունը, ինչի շնորհիվհամալրվում է համալսարանի

գիտականգրադարանը:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետական

համալսարանիՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվան

գիտականգրադարանը,Երևան,2001,էջ3,

տե՛սնաևՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.62,թ.9)

հունվար –Ժողովրդականհամալսարաննուներ2ֆակուլտետ`Սո-
ցիոլոգիական և Բնագիտական ֆակուլտետները, 40 դասա-

խոսև800ուսանող:Ուսանողներիթիվըբացատրվումէրայն

լայն իրավունքներով, որոնքարտոնել էր ունկնդիրներինԺո-

ղովրդականհամալսարանը:Այդշրջանումուսանողկարողէր
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գրանցվել յուրաքանչյուր քաղաքացի, դասախոսությունների

մեծմասըհանրամատչելի էր:Բոլորդասերըսկսվում էինկե-

սօրիցհետո,այնպեսործառայողներինմեծհնարավորություն

էրտրվումօգտվելուայդժամերից:Դրաննպաստում էրնաև

գործնականաշխատանքներիբացակայությունը:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.28,թ.1,տե՛սնաևՀովհաննիսյանՀակ.,

Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,

N2-3,Յերևան,1927,էջVII)

հունվար – ՀԽՍՀ լուսժողկոմատը հրավիրում է համալսարանի

խորհրդիառաջիննիստը,որտեղքննարկվումէհամալսարա-

նի վարիչի (ռեկտորի) ընտրության հարցը: Փակ (գաղտնի)

քվեարկությամբռեկտորէընտրվումպատմաբանՀակոբՀա-

մազասպիՄանանդյանը,ովպաշտոնավարելէմինչև1921թ.

հոկտեմբերը:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջVIII,տե՛սնաևՂարիբջանյանԼ.Պ.,

Երևանիպետականհամալսարանը.1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ50)

հունվար –ԵրևանիժողովրդականհամալսարանէհրավիրվումԿա-
րապետ Մելիք-Օհանջանյանը` դասավանդելու գերմաներեն,

հայոցհինգրականությանպատմությունևբանահյուսություն

առարկաները:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ204)

1 հունվարի –ԴոնիՌոստովից համալսարանի բնագիտական ֆա-
կուլտետորպեսֆիզիկայիդասախոսէհրավիրվումՀարություն

Անժուրը(Չեբոտարյան),որըհենցսկզբիցմեծջանքերէգոր-

ծադրումնախֆիզիկայիաշխատանոց,իսկապանաևէլեկտ-

րա-ռադիո-ակուստիկլաբորատորիակազմակերպելուհամար:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ94)
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23հունվարի–ՍտեփանՇահումյանիանվանբանվորականակումբի
դահլիճում(Հայաստանիառաջինհանրապետությանպառլամեն-

տի շենքում) պաշտոնական-հանդիսավոր արարողությամբ վե-

րաբացվումէԵրևանիժողովրդականհամալսարանը9:Բացման

ճառովհանդեսէգալիսռեկտորՀակոբՄանանդյանը:Այնուհետև

ելույթէունենումՀԽՍՀլուսժողկոմԱշոտՀովհաննիսյանը,որը,

կարևորելովբարձրագույնկրթությանևգիտությանդերը,մաս-

նավորապեսնշումէ.«....Ժողովրդականհամալսարանըպետք

է հանդիսանա մտքի գիտականաշխատանոց բանվորության

ևգյուղացիությանհամար:Դասախոսականզբաղմունքներից

ավելիմեծտեղպետքէբռնենայստեղլաբորատորականևսե-

մինարականաշխատանքները,այնէ`ուսանողականինքնաշ-

խատությունըդասատուներիղեկավարությամբ:Ուսանողները

պետքէաշխատենյուրացնելգիտականհետազոտմանմեթոդը

ևայդուղղությամբվարժվենևհմտանան»:

Այնուհետև ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի անունից ողջույնի խոսք է

ասում Վահան Երեմյանը, Արհեստակցական միությունների

բյուրոյիկողմից`ՀայկԱզատյանը,կարմիրբանակիկողմից`

քաղբաժնիպետԱնահիտԼալայանը:Վերջումուսանողության

ևհանդեսիմասնակիցներիհամարընթերցվումէառաջինդա-

սախոսությունը՝«ԽորհրդայինիրավունքըևՀայաստանիժո-

ղովրդականհամալսարանը»թեմայով:ՀանդեսէգալիսՀասա-

րակագիտականֆակուլտետիդասախոս,իրավաբանԳրիգոր

Չուբարյանը (համալսարան է հրավիրվել 1920 թ. դեկտեմբե-

րին):

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ50-52,209)

25հունվարի –Երևանիժողովրդականհամալսարանինհատկացված
նախկինՈւսուցչականսեմինարիայիշենքումսկսվումենպա-

րապմունքները:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտական

տեղեկագիր»,N2-3,Յերևան,1927,էջVII)
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14փետրվարի–ՍտեղծվումէԵրևանիժողովրդականհամալսարա-
նիկուսբջիջը(դասախոսներիցմիայնՊապաՔալանթարյանն

էր կոմունիստ, ով նաև հողժողկոմատի կազմակերպության

անդամէր):Այդօրըկայացածընդհանուրժողովումորոշվում

ենկուսբջիջիանդամներիանելիքներնու կազմակերպության

խնդիրները:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ72)

16փետրվարի–ՓետրվարյանապստամբությանհետևանքովԵրևանի
ժողովրդական համալսարանի գործունեությունը ընդհատվում

է:Չնայածապրիլի2-ինԵրևանումկրկինխորհրդայինիշխա-

նությունէհաստատվում,բայցհամալսարանիպարապմունք-

ներնանմիջապեսվերսկսելհնարավորչիլինում:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ54)



ապրիլ–ՀամալսարանումաշխատանքիենանցնումԱշոտՀովհան-
նիսյանը (ՀԽՍՀ լուսավորությանժողկոմ)ևՀայկԱզատյանը

(ՀԽՍՀարհեստակցականմիություններիբյուրոյինախագահ):

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ94)

հոկտեմբեր –Երևանիժողովրդականհամալսարանիռեկտորէնշա-
նակվումԴավիթԶավրյանը(Զավրիև):Կարճժամանականց

նագործուղմանէմեկնումՄոսկվաուՊետերբուրգևայլևսչի

վերադառնումԵրևան:Դ.Զավրյանիբացակայությանժամա-

նակնրանփոխարինելէուսումնականգծովտեղակալՊապա

Քալանթարյանը,ովպաշտոնավարելէմինչև1922թ.փետրվա-

րի14-ը`մինչևՀակոբՀովհաննիսյանի՝ռեկտորնշանակվելը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ25-26)

հոկտեմբեր –ՎերակազմվածԺողովրդականհամալսարանումուսու-
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ցումըկազմակերպվեցավելիլայնընդգրկումով:Առաջինտա-

րումընդունելությանդիմումներիթիվըհասնումէ532-ի,որոնց

կրթական ցենզը քննության չի ենթարկվում: Դիմորդներից

միայն254հոգուէհաջողվումհաճախելհամալսարանևդառ-

նալիսկականուսանող:Նույնճեմարանականտարվաառա-

ջին կիսամյակում համալսարանն ուներ հինգ ֆակուլտետ`

Արևելագիտական, Գյուղատնտեսական, Տեխնոլոգիական,

Խորհրդայինշինարարական,Մանկավարժական:

1921-1922 ակադեմիական տարում համալսարանում դա-

սավանդվողառարկաներիթիվըհասնումէ27-ի:

(Տե՛ս«Նորուսանող»,որգանՀայաստանիՊետականհամալսարանի

ուսանողականխորհրդի,N1,Յերևան,1924,էջ36-37,

տե՛սնաևՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.

1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտական

տեղեկագիր»,N2-3,Յերևան,1927,էջXXXIX)

1 հոկտեմբերի – Երևանի ժողովրդական համալսարանում աշխա-
տանքի էանցնումԱրշավիրՇավարշյանը:Նադասավանդել

էհոգեբանություն,մանկավարժություն,մաթեմատիկայիմեթո-

դիկա,մանկավարժությանպատմություն,հայմանկավարժու-

թյանպատմություն:1935թ.սեպտեմբերի1-իցտեղափոխվում

էնորհիմնվածՄանկավարժականինստիտուտ:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ207)

9 նոյեմբերի – ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհի որոշմամբ Երևանում հիմ-

նադրվումէբժշկականդպրոց:Համալսարանըթույլէտալիսիր

բակումգտնվողնախկինուսուցչականսեմինարիայիլվացքա-

տանևախոռիմիհարկանիշենքըվերակառուցելևհատկացնել

անատոմիայի,հիստալոգիայիևֆիզիոլոգիայիպարապմունք-

ներիհամար:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ63)
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դեկտեմբեր –Երևանիժողովրդականհամալսարանումմանկավար-
ժությունևհոգեբանությունդասավանդելուհամարհրավիրվում

է Գերմանիայում մանկավարժական գիտության մեջ հմտա-

ցածպրոֆեսորԳ.Էդիլյանը:Գ.ԷդիլյանիևԱ.Շավարշյանի

ջանքերովէլհիմնադրվումէմանկավարժությանևհոգեբանու-

թյանամբիոնը:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ188)



40

1922

1922

Երևանիժողովրդականհամալսարանումգործումէին2լաբորա-

տորիա,4կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

1921-1922ակադեմիականտարումհամալսարանիուսանողների

հաշվառումը՝ ըստ տարիքի, տոկոսային հարաբերակցությամբ

ներկայացնումէրհետևյալպատկերը.մինչև20տարեկան՝16.5տո-

կոս,20-25տարեկան՝58տոկոս,25-իցբարձր՝25.5տոկոս:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXVIII)

1921-1922ակադեմիականտարումհամալսարանի255ուսանող-

ներից 88-ը տարրական դպրոցավարտներ կամ միջնակարգ թերա-

վարտներէին,167-ը՝միջնակարգկամաշխատանքային2-րդաստի-

ճանիդպրոցավարտներ։

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հպետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXIX)

1921-1922 ակադեմիական տարում համալսարանի 15 դասա-

խոսներև2գիտականաշխատակիցներիրենցկրթությունըստացել

ենՌուսաստանում,11դասախոսներ՝Գերմանիայում,2դասախոս-

ներ՝Ֆրանսիայում,2դասախոսներ՝Շվեյցարիայում։

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հպետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXIII)
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1921-1922ակադեմիականտարումհամալսարանումսովորողու-
սանողներիհաշվառումը՝ըստիրենցծննդավայրերի,հետևյալպատ-
կերն էր ներկայացնում. Խորհրդային Հայաստանից՝ 165 ուսանող,
ԽորհրդայինՎրաստանից՝5ուսանող,ԽորհրդայինԱդրբեջանից՝5
ուսանող,ԽորհրդայինԱբխազիայից՝23ուսանող,Տաճկաստանից՝2
ուսանող,Հունաստանից՝5410։

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հպետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXX)

1921-1922 ակադեմիական տարում համալսարանում սովորող
բնիկ ուսանողների հաշվառումը՝ ըստ գավառների, հետևյալ պատ-
կերնէրներկայացնում.Երևանիգավառից՝103ուսանող,Լենինակա-
նիգավառից՝9ուսանող,Էջմիածնիգավառից՝43ուսանող,Դիլիջանի
գավառից՝2ուսանող,ՆորԲայազետիգավառից՝6ուսանող,Զանգե-
զուրիգավառից՝3ուսանող11։

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հպետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXXI)

Համալսարանում հիմնադրվեց ուսանողական գիտական առա-
ջինխմբակը,որիղեկավարնէրԱշխարհբեկԼոռուՄելիք-Քալանթա-
րյանը:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.39,թ.71)

Անդրկովկասյան Ֆեդերացիայի կազմավորվելուց հետո
Անդրժողկոմխորհըհամալսարանիհամարսարքավորումձեռքբերե-
լունպատակովհատկացնումէ25.000ռուբլի:

(Տե՛սՊետրոսյանԳ.,Երևանիպետականհամալսարանը,

Երևան,1941,էջ5)

Համալսարանին կից կազմակերպվում է լիտոգրաֆիա, որտեղ
ձեռնարկվումէինչպեսթարգմանական,այնպեսէլհայրենականդա-
սագրքերիևձեռնարկներիհրատարակություն:

(Տե՛սՊետրոսյանԳ.,Երևանիպետականհամալսարանը,

Երևան,1941,էջ5)



42

1922

ԹիֆլիսիցհրավիրվումէբուսաբանպրոֆեսորԱլեքսանդրԳրոս-

հայմը(հետագայում`ԽՍՀՄԳԱիսկականանդամ),որըհավաքումև

համակարգումէԵրևանիգավառիբույսերինմուշները:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXVIII)

Երևանի ժողովրդական համալսարան է հրավիրվում Գևորգ

Գրձելյանը՝որպեսԳյուղատնտեսականֆակուլտետիֆիտոպաթոլո-

գիայիդասախոս:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ184)

ԼույսէտեսնումՀ.Ա.Նավակատիկյանի`համալսարանումկար-

դացած(1921թ.)դասախոսություններիառաջինխմորատիպգրքույ-

կը(56էջ):Այսհրատարակությանվրակա«Երևանիժողովրդական

համալսարան,սերիաN1»ուշագրավնշումը,որըևիրավունքէտա-

լիս այն համարելու համալսարանում տպագրված առաջին գիրքը:

ՆույնթվականինհամալսարանըմայրենիլեզվովհրատարակումէՎ.

Մ.Արծրունու «Մարդակազմություն»(դասախոսություններ) (Պրակ

1,Ոսկրաբանություն,123էջ;Պրակ2,Հոդաբանություն,48էջ),Ա.Ա.

Գրոսհայմի«Բույսերիկարգաբանություն»(թարգմ.ռուս.,124էջ),Ա.

Ա.Հակոբյանի«Ֆիզիկա»(դասախոսություններ)(288էջ),Հ.Հ.Մա-

նանդյանի«Հայաստանիպատմությունըթուրք-թաթարականարշա-

վանքներիշրջանում»(դասախոսություն)(111էջ),Վ.Մրոչեկի«Ուղ-

ղագիծեռանկյունաչափությունևանկյունաչափականֆունկցիանե-

րիտեսությանտարրերը», (ռուս. թարգմ.՝Ա.Տոնյան, 247 էջ), Հ.Ա.

Նավակատիկյանի«Դետերմինանտներ»(դասախոսություններ),(56

էջ),Ա.Հ.Տերտերյանի«Հայոցնորգրականություն»(համառոտդա-

սընթաց),(Պրակ1,45էջ)աշխատանքները:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարանիհրատարակչություն.Մատենագիտություն,

կազմ.՝Հ.Պետրոսյան,Երևան,2002,էջ4,14)

Համալսարան է հրավիրվումՎահանԱրծրունին, որըվարում է
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համալսարանի(հետագայում՝Բժշկականինստիտուտի)անատոմի-

այիամբիոնը:ՆույնժամանակԲժշկականֆակուլտետէհրավիրվում

ԱրշակՀակոբյանը,որըղեկավարումէմարդուֆիզիոլոգիայիամբիո-

նը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ180,194)

փետրվար–Համալսարանումառաջինանգամ50ուսանողիհամար
սահմանվումէպետականկրթաթոշակ:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-192),

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXXIII,տե՛սնաևՊետրոսյանԳ.,

Երևանիպետականհամալսարանը,Երևան,1941,էջ6)

14 փետրվարի – Երևանի ժողովրդական համալսարանի ռեկտոր է
նշանակվումմանրէաբան,կենսաքիմիկոս-կենսաֆիզիկոսՀա-

կոբՀովհաննիսյանը(պաշտոնավարելէմինչև1930թ.հուլիսի

9-ը):

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ27)

15 մարտի – ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհի որոշմամբ առողջապահության

ժողկոմինորաբացդպրոցըմիացվումէհամալսարանին,ևկազ-

մավորվումէԲժշկականֆակուլտետը,որիդեկանէնշանակ-

վումբժիշկՍպանդարատԿամսարականը:Այսուսումնական

կիսամյակիցԵրևանիժողովրդականհամալսարաննունենում

է հինգ ֆակուլտետ` Արևելագիտական,Գյուղատնտեսական,

Տեխնոլոգիական (Տեխնիկական), Բժշկական, Խորհրդային

շինարարական (Մանկավարժական ֆակուլտետը միացվում

է Խորհրդային շինարարական ֆակուլտետին՝ որպես վերջի-

նիսկիցմանկավարժականկուրսեր,որը,սակայն,տարեվեր-

ջինփակվումէ,քանիորուներընդամենը15ուսանող):Ուսա-

նողների թիվը, ըստ ֆակուլտետների, հետևյալ պատկերն էր

ներկայացնում.Արևելագիտական՝68ուսանող(8իգ.,60ար.),
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Գյուղատնտեսական`49ուսանող(7իգ.,42ար.),Տեխնոլոգի-

ական`39ուսանող(4իգ.,35ար.),Բժշկական`50ուսանող(16

իգ.,34ար.),Խորհրդայինշինարարական`38ուսանող(3իգ.,

35ար.):Ուսանողներիընդհանուրթիվը254էր:Դասախոսնե-

րի (Բժշկական ֆակուլտետի ու մանկավարժական կուրսերի

դասախոսներըներառյալ)թիվըհասնումէր40-ի,որոնցիցմեկը

ռուսէրևդասախոսումէրռուսերենով(բյուրեղաբանություն):

(ՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջVIII,տե՛սնաև«Նորուսանող»,որգանՀայաստանի

պետականհամալսարանիուսանողականխորհրդի,N1,Յերևան,

1924,էջ37,տե՛սնաևՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետական

համալսարանը.1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ63)

4հունիսի –ՀամալսարանիխորհուրդըորոշումէԲժշկականֆակուլ-
տետումկատարելլրացուցիչընդունելություն,որիշնորհիվու-

սանողներիթիվըավելանումէևս68-ով:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ64)

14 հունիսի – Համալսարանի վարչությունը, նկատի ունենալով
ծանրաբեռնվածությունը,Լուսժողկոմատումհարցէբարձրաց-

նումՄանկավարժականֆակուլտետըհամալսարանիցանջա-

տելումասին:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ59)

 սեպտեմբեր –Խորհրդայինշինարարությանֆակուլտետըվերակազ-

մավորվում է Հասարակագիտականֆակուլտետի:Այսպիսով՝

1922-23 ուստարում Երևանի ժողովրդական համալսարանը

կազմվածէր5ֆակուլտետիցևուներ463ուսանող,որոնք,ըստ

ֆակուլտետներիևբաժինների,բաշխվածէինհետևյալկերպ.

Տեխնիկական ֆակուլտետում` 56 ուսանող, Պատմագրա-

կանֆակուլտետում`90,Գյուղատնտեսականֆակուլտետում`
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80, Բժշկական ֆակուլտետում` 122, Հասարակագիտական

ֆակուլտետում`115:

(Տե՛սԽորհրդայինՀայաստան.1920-1925,ՀՍԽՀԿենտգործկոմի

յեվԺողկոմխորհիհրատ.,Յերևան,1926,էջ305,տե՛սնաև

ՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.28,թ.1)

1սեպտեմբերի –ՀամալսարանիվարչությունըորոշումէԹավրիզից

հրավիրել ճանաչված լեզվաբանՀրաչյաԱճառյանին` հայոց

լեզվի ընդհանուր տեսության և ֆարսերենի դասընթացները

վարելու,ևԱլեքսանդրԹամանյանին`«Արևելքիգեղարվեստ»

առարկանկարդալուհամար:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ97)

24սեպտեմբերի –Համալսարանումբացվումէբնապատմականթան-
գարանը:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.

1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտական

տեղեկագիր»,N2-3,Յերևան,1927,էջXVIII)

նոյեմբեր –ՍտեփանՂամբարյանինախաձեռնությամբուջանքերով
համալսարանում ստեղծվեց վերլուծական քիմիայի լաբորա-

տորիա:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.1919-1930թթ.,

Երևան,1994,էջ132)

նոյեմբեր –Երևանի ժողովրդականհամալսարանումԱրշակՀակո-
բյանըհիմնումէֆիզիոլոգիայիաշխատանոցը:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«ՀՍ.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXX,տե՛սնաևՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետական

համալսարանը.1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ194)
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նոյեմբեր–Համալսարանումսկսումէգործելհյուսվածքաբանական
աշխատանոցը:Սկզբումայստեղաշխատանքներըցուցադրա-
կանէին,սակայնարդեն1924-1925թթ.ուստարվանից,դասա-
խոսություններին զուգահեռ, միկրոսկոպիկ աշխատանքներն
ինքնուրույնպատրաստվածպրեպարատներովէինկատարվում:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXX)

7նոյեմբերի –Համալսարանիմանկավարժականֆակուլտետիհիմքի
վրաԵրևանումստեղծվումէՄանկավարժականինստիտուտ`
եռամյադասընթացով:Այդտարումինստիտուտնուներ48ու-
սանող: Այնտեղ դասավանդվում էին հասարակագիտություն,
մանկավարժություն,կենսաբանության,ֆիզմաթեմատիկական
առարկաներ:
(Տե՛սԽորհրդայինՀայաստան.1920-1925,Հ.Ս.Խ.Հ.Կենտգործկոմիյեվ

Ժողկոմխորհիհրատ.,Յերևան,1926,էջ297-298)

8 նոյեմբերի – Հանդիսավորպայմաններում համալսարանում բաց-
վում են մի քանի ուսումնաօժանդակ հաստատություններ`
գրադարանը(50.000գիրք),վերլուծականքիմիայիևհյուսված-
քաբանականլաբորատորիաները,բնապատմականևհնագի-
տականթանգարանը`երկրաբանական-հանքաբանական,բու-
սաբանականուկենդանաբանականբաժիններով:Թանգարա-
նընպաստելու էրուսանողների՝ բնագիտականառարկաների
գործնականաշխատանքներըկազմակերպելուևՀայաստանի
բնականմիջավայրիուսումնասիրությունըգիտականհիմքերի
վրադնելուգործին:
Բացմանը ներկա էին ՀԽՍՀ Կենտգործկոմի նախագահ Ս.
Համբարձումյանը,հողժողկոմԱր.Երզնկյանը,առողջապահու-
թյանժողկոմԱ.Լազարյանը:

(Տե՛ս«ԽորհրդայինՀայաստան»,14նոյեմբերի1922,տե՛սնաև

ՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXVIII-XIX)
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8 նոյեմբերի – Համալսարանում ստեղծվեց որակական լաբորատո-
րիա:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXIX)

9նոյեմբերի –ՏեղիունեցավԵրևանիժողովրդականհամալսարանի
ուսանողականխորհրդիբացումը, որիպարտականություննե-

րիմասինխոսեցռեկտորՀ.Հովհաննիսյանը,ապակայացավ

ուսանողականվարչությանընտրություն:Միաձայնանցանկո-

մունիստական ֆրակցիայի առաջադրած ներկայացուցիչներ

Քացախյանը,ՍիրունիկԻշխանյանը, Հովսեփյանը,Մամբրե-

ևը,թեկնածուներԱհարոնյանըևԳևորգյանը:Միաձայնորոշ-

վումէողջույնիհեռագիրուղարկելՀայկենտգործկոմինախա-

գահՀամբարձումյանին,ԺողկոմխորհինախագահՍ.Լուկա-

շինին,լուսժողկոմՍ.Աբովյանին,ռեկտորՀ.Հովհաննիսյանին:

(Տե՛ս«ԽորհրդայինՀայաստան»,14նոյեմբերի1922)

22նոյեմբերի –Համալսարանումսկսումէգործելֆիզիկայիաշխա-
տանոցը,որնուներմեխանիկայի,լույսիևէլեկտրականության

բաժիններ:Այստեղհիմնականումաշխատում էինՏեխնիկա-

կանֆակուլտետիուսանողները:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXX)

22 նոյեմբերի – Համալսարանում սկսում է գործել նկարագրական
անատոմիայի աշխատանոցը: Այստեղ պարապմունքներն

ամենօրյաէին:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXX)
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դեկտեմբեր – Համալսարանի վարչությունն իր ներկայացուցչին ու-
ղարկում էԹիֆլիս և Բաքու` ծանոթանալու տեղի համալսա-

րանների բանվորական ֆակուլտետների կառուցվածքին: Այ-

նուհետևայդմասինզեկուցվումէհամալսարանիվարչությու-

նում, որից հետո Լուսժողկոմատի և արհմիությունների առջև

հարցէբարձրացվումստեղծելուԲանվորականֆակուլտետ:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXI)
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1923

ՀՍԽՀպետականհամալսարանումդասավանդումէր65դասա-

խոս,գործումէին5լաբորատորիա,3կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

1922-1923ակադեմիականտարումհամալսարանի463ուսանող-

ներից 74-ը տարրական դպրոցավարտներ կամ միջնակարգ թերա-

վարտներէին,389-ը՝միջնակարգկամաշխատանքային2-րդաստի-

ճանիդպրոցավարտներ։

(Տե՛սՀովհանիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հպետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXIX)

1922-1923 ակադեմիական տարում համալսարանի 18 դասա-

խոսներև4գիտականաշխատակիցներիրենցկրթությունըստացել

ենՌուսաստանում,13դասախոսներ՝Գերմանիայում,4դասախոս-

ներ՝ Ֆրանսիայում, 2 դասախոսներ՝ Շվեյցարիայում, 1 դասախոս՝

Ամերիկայում։

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հպետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXIII)

Համալսարանի մի խումբ ուսանողների նախաձեռնությամբ

ստեղծվում է գրականխմբակ, որի ղեկավարությունը ստանձնում է

դասախոսՑոլակԽանզադյանը:

(Տե՛ս«Նորուսանող»,որգանՀայաստանիպետականհամալսարանի

ուսանողականխորհրդի,N1,Յերևան,1924,էջ65)

Համալսարանիակադեմիականմակարդակըբարձրացնելուհա-

մարմիքանիֆակուլտետներումնորընդունվողներից,բացիավար-
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տական վկայականներից, պահանջվում են նաև լրացուցիչ քննու-

թյուններ:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXI)

Համալսարանի գյուղֆակի ջանքերով բնապատմական թանգա-

րանը մասնակցում է Մոսկվայի գյուղատնտեսական ցուցահանդե-

սին:Այնտեղցուցանմուշներուղարկելուհամարկազմակերպվումէմի

արշավախումբ,որըպետքէբնապատմականնյութերհավաքեր:Այդ

արշավախմբինմասնակցումէինԲաքվիցևԹիֆլիսիցհրավիրվածմի

շարքմասնագետներ:ԹանգարանիվարիչՇելկովնիկովիհետնրանք

Սևանա լճի շրջակայքում հավաքում են բուսական և կենդանական

հարուստ հավաքածուներ, որոնք հետո դառնում են համալսարանի

սեփականությունը:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXVIII)

Գ.Արեշյաննընտրվումէմանկաբարձությանևգինեկոլոգիայի

առարկայականհանձնաժողովինախագահ(ամբիոնիվարիչ)`մնա-

լովայդպաշտոնումմինչևկենսաթոշակիանցնելը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ178)

Համալսարանի դասախոսական կազմը, 1922 թ. համեմատու-

թյամբ, ավելանում է 28.2 տոկոսով: Դասախոսների մեծ մասը տի-

րապետումէրգերմաներենին,32տոկոսը`ֆրանսերենին,7տոկոսը`

նաև անգլերենին: Նրանք մոտ 130 գիտական աշխատությունների

հեղինակէին:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ99)

Տ. Մուշեղյանի նախաձեռնությամբ համալսարանում հիմնվում

էբուսաբանականառաջինկաբինետը:Այդժամանակբուսաբանու-
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թյան գծով դասավանդվել է երեքառարկա՝ նկարագրական բուսա-

բանություն(սիստեմատիկա,մորֆոլոգիա,բուսաբանականաշխար-

հագրություն), բույսերի կյանքը և բույսերի օգտագործումը գյուղա-

տնտեսությանմեջ:Այդդասախոսություններըկարդումէրնշանավոր

բուսաբանԱ.Գրոսհայմը,իսկ1927թ.`Ն.Տրոցկին:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան.1973,էջ613)

ՊատմագրականֆակուլտետումաշխատանքիէանցնումԹավ-

րիզիցհրավիրվածՀր.Աճառյանը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ97)

Գյուղատնտեսական ֆակուլտետում աշխատանքի է անցնում

ՍարգիսԱբովյանը՝նախորպեսդասախոսևամբիոնիվարիչ,ապա

դեկան:1930թ.համալսարանիվերակառուցումիցհետոնադարձելէ

Գյուղատնտեսականինստիտուտիտնօրեն:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ174-175)

Հ. Բեդելյանի նախաձեռնությամբ համալսարանի բուսաբանու-

թյանամբիոնումսկսվումենբույսերիանատոմիայիննվիրվածգիտա-

հետազոտականուսումնասիրությունները,որոնքսակայնմասնավոր

բնույթիունեին,ևհրապարակվելենմիայնմիքանիաշխատանքներ՝

նվիրվածքսերոֆիտբույսերիտերևներիհերձանցքներիկառուցված-

քայինառանձնահատկություններին:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան.1973,էջ624)

ՀամալսարանըորպեսԲժշկականֆակուլտետիներքինհիվան-

դություններիամբիոնիվարիչէհրավիրումԼևոնՀովհաննիսյանին:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ197)
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1հունվարի –Երևանիժողովրդականհամալսարանենհրավիրվում
Լևոն Ռոտինյանցը՝ որպես անօրգանական և անալիտիկ քի-

միայիդասախոս,ևԽորենԵրիցյանը՝որպեսանասնապահու-

թյանամբիոնիվարիչ:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ187,210)

23հունվարի–Երևանիժողովրդականհամալսարանինկիցստեղծ-
վում է Բանվորական ֆակուլտետը, որնառաջինտարում ու-

ներ256ուսանող:ԱյստեղառաջինդասախոսներիցէինՀայ-

րապետՀովհաննիսյանը,ԲահաթուրԲահաթրյանը:Վերջինս

այնուհետև դասավանդում է Տեխնիկական ֆակուլտետում,

իսկ հետագայում Մանկավարժական ֆակուլտետի ֆիզիկա-

մաթեմատիկական բաժնում կարդում է «Բարձրագույն հան-

րահաշիվ»,«Թվերիտեսությունևմաթեմատիկականանալիզ» 

առարկաները:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXI,տե՛սնաևՄերանվանիդասախոսները,մասI,խմբ.՝

ՆերսիսյանՄ.,ԹադևոսյանԹ.,ՊիվազյանԷմ.,Երևան,1970,էջ46,144)

29 հունվարի – Պետական թատրոնի շենքում հանդիսավորությամբ
տեղի է ունենում համալսարանին կիցԲանվորականֆակուլ-

տետիբացմանարարողությունը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ74)

29մարտի –ՀամալսարանիվարչությանկողմիցԹադևոսԱվդալբե-

կյանինտրվում է վկայականառայն, որ նաԺողովրդական

համալսարանիդասախոսէ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.16,գ.14,թ.1)

23 հոկտեմբերի – ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհի որոշմամբ Երևանի ժո-

ղովրդականհամալսարանըվերանվանվեց«ՀՍԽՀՊետական
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համալսարան»:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջX)

25հոկտեմբերի –Համալսարանիվարչությունըքննությանէառնում
գիտականհանդեսիհարցըևորոշումլույսընծայել«ՀԽՍՀպե-

տական համալսարանի գիտական տեղեկագիր»: Հաստատ-

վումէխմբագրականխորհուրդհետևյալկազմով`ՀակոբՀով-

հաննիսյան,ՄանուկԱբեղյանևՊապաՔալանթարյան:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ201,

տե՛սնաևՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ161-162)
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ՀՍԽՀպետական համալսարանում գործում էին 8 լաբորատո-

րիա,3կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

1923-1924 ակադեմիական տարում համալսարանի 938 ուսա-

նողներց60-ըտարրականդպրոցավարտներկամմիջնակարգթերա-

վարտներէին,878-ը՝միջնակարգկամաշխատանքային2-րդաստի-

ճանիդպրոցավարտներ։

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXIX)

1923-1924ակադեմիականտարումհամալսարանի35դասախոս-

ներ և 7 գիտականաշխատակիցներ իրենց կրթությունը ստացել են

Ռուսաստանում,16դասախոսներ՝Գերմանիայում,5դասախոսներ՝

Ֆրանսիայում, 3 դասախոսներ՝ Շվեյցարիայում, 1 դասախոս՝ Բել-

գիայում,1դասախոս՝Տաճկաստանում,1դասախոս՝Ամերիկայում։

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXIII)

1923-24ուստարումհամալսարանումսովորումէր938ուսանող:

Ըստֆակուլտետներիևբաժինների՝նրանքբախշվածէինհետևյալ

կերպ. Տեխնիկական ֆակուտետում` 100 ուսանող, Պատմագրա-

կանֆակուլտետում`189,Գյուղատնտեսականֆակուլտետում`252,

Բժշկական ֆակուլտետում` 177, Հասարակագիտական ֆակուլտե-

տում`220:Համալսարաննուներնաև84ազատունկնդիր:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.28,թ.1)
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ՀՍԽՀ պետական համալսարանում առաջին անգամ կատար-

վում էակադեմիական զտում, որից հետո շարունակում են սովորել

միայնուսմանմեջառաջադիմողուսանողները:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանի

գիտականտեղեկագիր»,N2-3,Յերևան,1927,էջXI)

Համալսարանի գրադարանի գրքերը ցուցակագրվում են տաս-

նորդականկարգով:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,դ2-3,

Յերևան,1927,էջXV)

Համբարձում Քեչեկը (համալսարան է հրավիրվել 1923 թ.)

ընտրվումէԲժշկականֆակուլտետիդեկան:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ217-218)

ՀՍԽՀ պետական համալսարանում սկսվում են գենետիկային

առնչվող բուսաբանական հետազոտություններ: Այդ ուսումնասի-

րությունների ընդհանուր ղեկավարությունը ստանձնում է աշխար-

հահռչակգիտնականՆ.Ի.Վավիլովը(Մոսկվա),իսկՀայաստանում
այդհետազոտություններըղեկավարումէրհամալսարանիպրոֆ.Մ.

Գ.Թումանյանը:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան.1973,էջ704)

Ճարտարապետ Ալ. Թամանյանը պատրաստում է ՀՍԽՀ պե-

տականհամալսարանիշենքիընդհանուրնախագիծը,որըմտնումէ

ԵրևանիգլխավորհատակագծիմեջևհաստատվումԺողկոմխորհի

կողմից:Այննախատեսվածէր2000ուսանողիհամար:Ընդգրկումէր

Աբովյան (Աստաֆյան) փողոցում գտնվող հիմնական շենքի շրջա-

կամոտ25հատարածքը`Աբովյան,ՏերյանևՍունդուկյան (այժմ՝

Մաշտոցի պողոտա) փողոցների` Շրջանային (հետագայում՝ Կի-
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րովի,այժմ`Կորյունի)փողոցիցհյուսիսընկածամբողջհատվածը:

Սակայն1929թ.այդնախագիծըփոխվեց,ևսկսվեցհամալսարանի

աստղադիտարանիկառուցումը:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,

N2-3,Յերևան,1927,էջXLII-XLV,տե՛սնաևՂարիբջանյանԼ.Պ.,

Երևանիպետականհամալսարանը.1919-1930թթ.,

Երևան,1994.,էջ137-138)

Համալսարանումաշխատանքիէհրավիրվումականավորպատ-

մաբանև հրապարակախոսԼեոն (ԱռաքելԲաբախանյան), որն իր

գործունեությունընվիրեցհայոցպատմությանուսումնասիրությանը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ99)

Նիկողայոս Բունիաթյանը հրավիրվում է համալսարանի տեխ-

նիկական ֆակուլտետ՝ որպես ճարտարապետության նախագծման

ու պատմության դասախոս, ապա` նաև դեկան: Նույն ժամանա-

կամիջոցում Հայկանդուխտ Չախմախչյանը հրավեր է ստանում

պաշտոնավարելու Բժշկական ֆակուլտետում՝ որպես հյուսվածքա-

բանությանևսաղմնաբանությանամբիոնիվարիչ(մինչև1930թ.):

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ182,208)

ՀամալսարանիվարչությանմիջնորդությամբՀԽՍՀԺողկոմխոր-

հըհատկացնումէ2000ռուբլի՝կազմակերպելուգիտականարշավա-

խումբդեպիԱրագած:Համալսարանիբնապատմականթանգարանի

աշխատակիցներից բացի՝ ընդգրկվում են նաև այլ մասնագետներ:

Այսարշավախումբըաշխատում է նաևՍևանա լիճի շրջակայքում՝

հավաքելովթռչուններիտարբերնմուշներ:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXVIII)
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23 փետրվարի – ՀԽՍՀ Ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդը

հաստատում է ՀԽՍՀ պետական համալսարանի նոր կանո-

նադրությունը,որովբարձրագույնմարմինըհամարվումէհա-

մալսարանիխորհուրդը:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.

1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանի

գիտականտեղեկագիր»N2-3,Յերևան,1927,էջX,

տե՛սնաևՀԱԱ,ֆ.122,ց.1,գ.268,թթ.20-22)

մարտ – Համալսարանում լույս էտեսնումՈւսանողականխորհրդի
օրգան«Նորուսանող»ամսագրի80էջանոցառաջինումիակ

համարը:

(Տե՛ս«Նորուսանող»,որգանՀայաստանիպետականհամալսարանի

ուսանողականխորհրդի,N1,Յերևան,1924,80էջ)

 

ապրիլ –ՀամալսարանումԷյնշտեյնիտեսությանմասինհրապարա-
կայինդասախոսությունէկարդում15-ամյաՎիկտորՀամբար-

ձումյանը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ102)

17մայիսի –Համալսարանիկուսակցականբջիջիընդհանուրժողո-
վըվարչությանառաջհարցէբարձրացնումլենինիզմիամբիոն

ստեղծելու մասին:Դրա հիման վրա մայիսի 29-ին որոշում է

ընդունվում լենինիզմ, պատմական մատերիալիզմ և ՌԿ(բ)Կ

պատմությունդասավանդելուվերաբերյալ:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ124)

7օգոստոսի –ՀամալսարանէայցելումԽՍՀՄլուսավորությանժո-

ղովրդականկոմիսարԱնատոլիՎասիլևիչԼունաչարսկին:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.34,թ.12)
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24սեպտեմբերի –Համալսարանումսկսումէգործելախտաբանական
(պաթոլոգիական)անատոմիայիաշխատանոցը,որնուներիր

թանգարանը:Մինչև1927թ.սկիզբըայստեղպատրաստվելեն

96միկրոսկոպիկպրեպարատներ:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.

1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտական

տեղեկագիր»,N2-3,Յերևան,1927,էջXX)

հոկտեմբեր – Մանկավարժական ինստիտուտը կրկին միացվում է
համալսարանին`դառնալովՀասարագիտականֆակուլտետի

մի բաժինը` ֆիզիկա-մաթեմատիկական, պատմագրական և

կենսաբանականենթաբաժիններով:

(Տե՛սԽորհրդայինՀայաստան.1920-1925,ՀՍԽՀԿենտգործկոմի

յեվԺողկոմխորհիհրատ.,Յերևան,1926,էջ298,

տե՛սնաևՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետական

համալսարանը.1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ59)

դեկտեմբեր –Որոշվումէհամալսարանիգիտականհանդեսիխմբա-
գրական կոլեգիայի մեջ ընդգրկել Ալեքսանդր Հակոբյանին,

Զարմայր Աշրաֆյանին, Համբարձում Քեչեկին, Ստեփան

Ղամբարյանին,ևհանձնարարվումէուսումնականգծովպրո-

ռեկտոր Հայկ Գյուլիքևխյանին ղեկավարել ու արագացնել

«Տեղեկագրի»հրատարակությանգործը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ162)

30դեկտեմբերի –ՀՍԽՀԺողկոմխորհինհասցեագրածիրնամակում

Հայ բարեգործականընդհանուր միությաննախագահՊողոս

Նուբարը հայտնում է. «....ես որոշել եմ մեր Բարեգործական

Միությանը նվիրաբերել 12500 ոսկի ռուբլի, հանձնարարելով

դրատարեկանեկամուտըհատկացնելԵրևանիհամալսարա-

նին բացարձակապես որպես թոշակ [հատկացնելու] առավել

արժանի ուսանողներին` ուսման առաջադիմությունը խրա-

խուսելունպատակով»:ՊողոսՆուբարըհայտնումէրնաև,որ
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ամենտարիիրմրցանակակիրներիցմեկըպետքէմեկտարով

ուղարկվիԵվրոպա՝կատարելագործելուիրգիտելիքներըորևէ

համալսարանում:Նամակինկցվածէր«ՊօղոսՆուպարիհա-

մալսարանական մրցանակների կանոնադրութիւնը», որտեղ

հատուկ բծախնդրությամբ պարզաբանվում էին հատկապես

Եվրոպամեկնելուհետկապվածֆինանսականհարցերը:Պո-

ղոսՆուբարիայսհիմնադրամիառաջինեկամուտը`120անգլ.

ոսկի,տրվեց1926թ.:

(Տե՛սՄելքոնյանԷդ.Լ.,ՀայԲարեգործականԸնդհանուրՄիությունը

ԽորհրդայինՀայաստանում1923-1937թթ.,Երևան,1999,էջ52,

տե՛սնաևՀԱԱ,ֆ.113,ց.3,գ.1745,թ.15ևհակ.կողմ-16ևհակ.կողմ

(ռուսերենկրկնօրինակ))
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1924-1925ակադեմիականտարումհամալսարանի41դասախոս-

ներև11գիտականաշխատակիցներիրենցկրթությունըստացելեն

Ռուսաստանում,17դասախոսներև1գիտականաշխատակից՝Գեր-

մանիայում,6դասախոսներ՝Ֆրանսիայում,3դասախոսներ՝Շվեյցա-

րիայում,1դասախոս՝Բելգիայում,2դասախոսներ՝Տաճկաստանում,

3դասախոսներ՝Ամերիկայում։

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXIII)

1924-1925 ուստարում Երևանի պետական համալսարա-

նում սովորում էր 895 ուսանող: Նրանք բաշխված էին հետևյալ

համամասնությամբ. Տեխնիկական ֆակուտետում` 115, Գյուղա-

տնտեսական ֆակուլտետում` 248, Բժշկական ֆակուլտետում` 170,

Հասարակագիտականֆակուլտետիիրավատնտեսագիտականբաժ-

նում`184,պատմագրականբաժնում`110,մանակավարժականբաժ-

նիպատմագրականենթաբաժնում`31,կենսաբանականենթաբաժ-

նում`33,ֆիզիկա-մաթեմատիկականենթաբաժնում`4:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.28,թ.1)

1924-1925ակադեմիականտարումհամալսարանի895ուսանող-

ներից 32-ը տարրական դպրոցավարտներ կամ միջնակարգ թերա-

վարտներէին,863-ը՝միջնակարգկամաշխատանքային2-րդաստի-

ճանիդպրոցավարտներ։

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,

N2-3,Յերևան,1927,էջXXIX)
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ՀՍԽՀպետականհամալսարանումդասավանդումէր115դասա-
խոս,գործումէին10լաբորատորիա,4կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

ԱկադեմիկոսԱլ.ԹամանյանինախագծովսկսվումէԲժշկական
ֆակուլտետիուսումնաօժանդակմասնաշենքի`անատոմիկումիկա-
ռուցումը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ133)

Կրասնոդարից համալսարան է հրավիրվումպրոֆ.Նովապակ-
րովսկին,որնուսումնասիրումէԴարալագյազիբուսականությունը:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXVIII)

Բաքվիմիխումբքաղաքացիներհամալսարանիգիտականաշ-
խատակից Մեսրոբյանի նախաձեռնությամբ ուղարկում են արդյու-
նաբերականոլորտիբավականին մեծ հավաքածուներ, որոնք հիմք
են դառնում համալսարանին կից արդյունաբերական թանգարանի
հիմնադրմանհամար:Այստեղցուցադրվում էիննաևԲաքվիևԱպ-
շերոնյանթերակղզուարդյունաբերականնմուշները:Այսթանգարա-
նումգործումէրնաևԽորհրդայինՀայաստանիարդյունաբերության
բաժինը:Թանգարանըծառայումէրնաևորպեսուսումնաօժանդակ
կառույցհամալսարանիտնտեսականաշխարհագրությանևտեխնի-
կականառարկաներիամբիոններիհամար:Այնբացէրնաևտարբեր
այցելուներիառջև:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.ՊետականՀամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,

N2-3,Յերևան,1927,էջXIX)

ՀամալսարանիվարչությունըՀ.Անժուրինգործուղումէարտա-
սահման (Փարիզ)՝ֆիզիկայի լաբորատորիայի համարանհրաժեշտ

սարքավորումներ ձեռք բերելու: Նա այդ հանձնարարությունը կա-
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տարումէբացառիկբարեխղճությամբ:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ132)

ՀամալսարանումաշխատանքիէանցնումԲոգդանԳալստյանը՝

որպեսհողագիտությանդասախոսևամբիոնիվարիչ:Նույնժամա-

նակամիջոցումԲժշկականֆակուլտետումաշխատանքիէանցնում

ևհամալսարանումառաջինանգամակնաբուժությունդասախոսում

ՀայկԿանայանցը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ183,193)

Մի շարք վերակազմակերպումներից հետո համալսարանում

ստեղծվեցին հետևյալ ֆակուլտետները` Տեխնիկական (տեխնոլո-

գիական), Գյուղատնտեսական, Բժշկական, Սոցիալ-տնտեսագի-

տական-իրավաբանական և Մանկավարժական: Վերջինս ուներ

հետևյալ երեք բաժինները` պատմագրական, ֆիզիկա-մաթեմատի-

կական,բիոլոգիական:

(Տե՛սՊետրոսյանԳ.,Երևանիպետականհամալսարանը,

Երևան,1941,էջ8)

Համալսարանում աշխատանքի են անցնում պատմաբան Վա-

հանՌշտունինևիրավաբանՀրանտԳալիկյանը,իսկնկարիչՀակոբ

Կոջոյանն ու քանդակագործԱրաՍարգսյանը դառնում ենՏեխնի-

կականֆակուլտետիդասախոսներ:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ100)

Համալսարանիգրադարանըսկսումէկանոնավորկերպովստա-

նալ67օրինակմասնագիտականպարբերականներ,որոնցիցհայե-

րեն`2,ռուսերեն`13,եվրոպականլեզուներով`52օրինակ:Դրանցից

19-ըբժշկագիտականէին,որոնքստացվումէինՌոքֆելլերիֆոնդից:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXVI)
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Համալսարանում լույս է տեսնում «ՀՍԽՀ պետական հա-

մալսարանի գիտական տեղեկագրի» առաջին համարը: Այստեղ

տպագրվածենՀ.Մանանդյանի(«ԴիտողություններհինՀայաստա-

նիշինականներիդրությանմասինմարզպանությանշրջանում»),Ա.

Խաչատրյանի(«ՀույնպատմիչներիտեղեկություններըհինՀայաս-

տանի ոսկեհանքերի և դրանց տեղի մասին /տեղագրական ուսում-

նասիրություն/»),Հ.Քեչեկի(«Արմունկիանուղղելիհոդախախտման

մասին»),բժիշկԳր.Արեշյանի(Հայկնոջկոնքըևծննդիտևողությու-

նը), Հ.Աճառյանի («Գոյարնների ևԹումարինների կրոնը»), բժիշկ

Ա.Հակոբյանի («Հիստերիկմուտիզմիևպարալիզների յերկուդեպ-

քեր»),Պ.Քալանթարյանի(«Բամբակենուերկունորբակտերիոզներ

Հայաստանում»),բժիշկԼ.Հովհաննիսյանի(«ԳրիգորՄագիստրոսը

որպեսXIդարուհայբժշկությաններկայացուցիչ»),Ա.Թումանյանի

(«ՇաքարիճակնդեղիմշակությանհեռանկարներըՀայաստանում»),

Լ.Ռոտինյանի(«Կախումներբինարմիացություններիկրիտիկական

բարեխառնությանևմիացությունըկազմող էլեմենտներիկրիտիկա-

կանբարեխառնությանմիջև»),բժիշկՔալանթարյանի(«Հայաստա-

նիազգաբնակությանհելմինտոֆաունայիուսումնասիրությունը»),Հ.

Աճառյանի(«Բուզանդիսիւսբառը»),Ստ.Ղամբարյանի(«Բենզոիլ-

պերոքսիդ և սեկունդներ ամինները»), Ս. Թամամշյանի («Lathyrus

AphacaL.ցեղերիմասին»)հոդվածները:

(Տե՛ս«ՀՍԽՀպետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,

N1,Յերևան,1925,182էջ)

Համալսարանումստեղծվումէդեղագործությանլաբորատորիա

(հիմնադրելէԳրիգորՄեդնիկյանը):

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ133)

հունվար–ՌԿ(բ)ԿԿենտկոմը,քննարկելովբուհերումկուսակցական
աշխատանքիդրվածքը,բարձրագույնդպրոցներիկուսակցա-

կան կազմակերպություններիցպահանջում է վճռականապես

բարելավել ուսանողության քաղաքական դաստիարակությու-
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նըևավելիուժեղացնելկապըանկուսակցականուսանողների

հետ:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ126)

 

հունիս–ՀՍԽՀպետականհամալսարանըտալիսէ58շրջանավարտ՝

29բանասեր,29գյուղատնտես*:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվֆ.2,գ.6,թ.28)

19հունիսի –ՀՍԽՀպետականհամալսարանէայցելումնորվեգացի

բևեռախույզ, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամՖրիտյոֆՆանսե-

նը,որըհետագայումիրհուշերումգրումէ.«Նույնօրըճաշից

առաջայցելեցինքնաևհամալսարան:Այնմիգեղեցիկշենքէր

կենտրոնականփողոցի վերջում` հրաշալիայգով շրջապատ-

ված: Հանդիպում ունեցանք ռեկտորի և պրոֆեսորների հետ,

որ մեզ ուղեկցեցին տարբեր ինստիտուտներ: Համալսարանը

նորէրհիմնադրվելևնորպետքէզարգանար,բայցնյութական

քիչ միջոցներ ուներ: Սակայն զարմանալի էր, որ հակառակ

մեծդժվարություններին`շատբանէրարված:Ինձհամարմեծ

անակնկալ էր, որ պրոֆեսորներից մեկը նորվեգերեն գիտեր,

նալավծանոթէրնաևՆորվեգիային:Նաբուսաբան,դոկտոր,

պրոֆեսորՀ.Բեդելյաննէր,որբուսաբանությունըուսումնասի-

րելէրԿոպենհագենումևբազմիցսճանապարհորդելովՆորվե-

գիայով`երկուանգամհասելէրՀյուսիսայինհրվանդան:Չա-

փազանցհամակրելիմիանձնավորությունէրնա:

Շենքը դիտելուց հետո շրջեցինք պարտեզում, ուր գյու-

ղատնտեսական տարբեր փորձեր էին դրված: Համալսարա-

նինկիցէրնաևգյուղատնտեսականմիբարձրագույնդպրոց:

Այստեղկառուցվումէրնորշենք լաբորատորիաներիհամար:

Ստվերախիտծառերիտակսեղանէրգցվածհրաշալիծիրա-

նովուկեռասով,նաևգինիկարայնտեղ,որնամռանայսշոգին

առանձնապեսհաճելիէր:Պրոֆեսորներիցշատերըգերմանե-

*Երևանիպետականհամալսարանի1925-1945թթ.շրջանավարտներիթվաքանակի
մասինտե՛սնաևՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3,նույնտեղում՝ց.15,գ.28,թ.1,գ.70,թ.1:
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րենուանգլերեն լեզուներովճառերարտասանեցին,իսկռեկ-

տորըողջույնիխոսքասելով,հրապարակեցինձհամալսարա-

նիպատվավորդոկտորիաստիճանշնորհելուորոշումը»:

(ՖրիտյոֆՆանսեն,Խաբվածժողովուրդ,Ազգերի

Ընկերակցությանգլխավորհանձնակատարիհետազոտական

ճանապարհորդությունըՎրաստանևՀայաստան,

Երևան,2000,էջ127)

1սեպտեմբերի–1925-1926ակադեմիականտարումՀԽՍՀպետա-

կանհամալսարանընդունվելուհամարդիմած668դիմորդներից

ընդունվումեն486-ը:

(Տե՛ս«ԽորհրդայինՀայաստան.1920-1925,ՀՍԽՀԿենտգործկոմիյեվ

Ժողկոմխորհիհրատ.,Յերևան,1926,էջ306)

հոկտեմբեր –Որպեսհայոցպատմությանդասախոսհրավիրվում է
Հակոբ Զորյանը: Համալսարանում աշխատելու տարիներին

նաեղելէամբիոնիվարիչևՊատմությանֆակուլտետիդեկան:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ188)

հոկտեմբեր –Համալսարանումհիմնադրվումենֆարմակալոգիական
ևֆարմացևտականլաբորատորիաները:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.

1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանի

գիտականտեղեկագիր»,N2-3,Յերևան,1927,էջXX)

25հոկտեմբերի –Համալսարանումսկսումէգործելֆիզիոլոգիական
քիմիայի աշխատանոցը, որտեղ աշխատում էին Բուժֆակի

երկրորդևերրորդկուրսիուսանողները:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.

1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտական

տեղեկագիր»,N2-3,Յերևան,1927,էջXX)
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նոյեմբեր –Համալսարանումստեղծվումէքանակականբաժանմուն-
քը:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.

1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանի

գիտականտեղեկագիր»,N2-3,Յերևան,1927,էջXIX)

12 դեկտեմբերի – Համալսարանի վարչության որոշմամբ 10 դասա-
խոսների` Հակոբ Մանանդյանին, Ստեփան Ղամբարյանին,

ՀրաչյաԱճառյանին,ՄանուկԱբեղյանին,ՀամբարձումՔեչե-

կին,ՀակոբՀովհաննիսյանին,ՎահանԱրծրունուն,ԼևոնՌո-

տինյանցին, Հովակիմ Բեդելյանին և Բոգդան Գալստյանին

ՀԽՍՀլուսժողկոմատըպրոֆեսորիկոչումէշնորհում`նկատի

ունենալով նրանց գիտական ու մանկավարժական մեծ վաս-

տակը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ103)
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ՀՍԽՀպետականհամալսարանումսովորում էր1161ուսանող,

դասավանդում էր 104 դասախոս, գործում էին 11 լաբորատորիա, 6

կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

1925-26ակադեմիականտարվավիճակագրությունիցպարզվում

է, որ ՀՍԽՀ պետական համալսարանի ուսանողներից ռուսերենին

տիրապետումէին902հոգի,վրացերենին`81,թուրքերենին`65,ֆրան-

սերենին` 29, գերմաներենին` 21,անգլերենին` 14, թուրքմեներենին`

17,քրդերենին`2,լատվերենին`1,էսպերանտոյին`1:Վիճակագրա-

կանայստվյալներըվկայումեն,թեինչգրականությունիցկարողէին

օգտվելհամալսարանիուսանողները:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետական

համալսարանը.1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետական

համալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXXI-XXXII)

1925-1926ակադեմիականտարում ըստտարիքի համալսարա-

նի ուսանողների հաշվառումը տոկոսային հարաբերակցությամբ

հետևյալպատկերնէրներկայացնում.մինչև20տարեկան՝34.4տո-

կոս,20-25տարեկան՝39.1տոկոս,25-իցբարձր՝26.5տոկոս:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետական

համալսարանը.1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետական

համալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXVIII)

1925-1926 ակադեմիական տարում համալսարանի 1161 ուսա-

նողներց29-ըտարրականդպրոցավարտներկամմիջնակարգթերա-
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վարտներէին,1132-ը՝միջնակարգկամաշխատանքային2-րդաստի-

ճանիդպրոցավարտներ։

(Տե՛սՀովհանիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետական

համալսարանը.1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետական

համալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXIX)

1925-1926 ակադեմիական տարում համալսարանում դասա-

վանդվողառարկաներիթիվըհասնումէ216-ի,որոնքխմբավորված

էին30առարկայականհանձնաժողովներում:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետական

համալսարանը.1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետական

համալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXXIX)

1925-1926ակադեմիականտարումհամալսարանի59դասախոս-

ներև12գիտականաշխատակիցներիրենցկրթությունըստացելեն

Ռուսաստանում,19դասախոսներև1գիտականաշխատակից՝Գեր-

մանիայում,5դասախոսներ՝Ֆրանսիայում,3դասախոսներ՝Շվեյցա-

րիայում,2դասախոսներ՝Բելգիայում,2դասախոսներ՝Տաճկաստա-

նում,1դասախոս՝Ամերիկայում։

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետական

համալսարանը.1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետական

համալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXIII)

1925-1926ակադեմիականտարումհամալսարանումսովորողու-

սանողներիհաշվառումը՝ըստիրենցբնակավայրերի,հետևյալպատ-

կերն էր ներկայացնում՝ Խորհրդային Հայաստանից՝ 799 ուսանող,

ԽորհրդայինՎրաստանից՝218ուսանող,ԽորհրդայինԱդրբեջանից՝

51 ուսանող,ԽորհրդայինԱբխազիայից՝ 65 ուսանող,Խորհրդային

Թուրքեստանից՝5ուսանող,Պարսկաստանից՝3ուսանող,Տաճկաս-

տանից՝8ուսանող,Հունաստանից՝5ուսանող,Բուխարայից՝1ուսա-
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նող,6ուսանողներիբնակավայրերընշվածչեն12։

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXXX)

1925-1926 ակադեմիական տարում ՀՍԽՀ պետական համալ-

սարանումսովորումէինտարբերազգությունների1161ուսանողներ,

որոնցից1156-ըհայերէին,3-ը՝ռուս,2-ը՝այլազգի,որոնքբաշխվածէին

ըստֆակուլտետներիհետևյալկերպ.Տեխնիկականֆակուլտետում`

162ուսանող,Գյուղատնտեսականֆակուլտետում` 290,Բժշկական

ֆակուլտետում` 201, Սոցիալ-տնտեսագիտական ֆակուլտետում`

267 ուսանող, Մանկավարժական ֆակուլտետի պատմագրական

բաժնում` 149, կենսաբանականբաժնում` 55 ևֆիզիկամաթեմատի-

կականբաժնում`37:Համալսարանումտեխնիկականաշխատողնե-

րիթիվը24էր,գրասենյակայինևվարչականաշխատողներինը`28:

Համալսարանումդասավանդումէին94դասախոսև10պրոֆեսոր:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.28,թ.1,տե՛սնաևԽորհրդայինՀայաստան

1920-1925,ՀՍԽՀԿենտգործկոմիյեվԺողկոմխորհիհրատ.,

Յերևան,1926,էջ306-307)

ՀՍԽՀպետականհամալսարանէհրավիրվումՀովնանԳաբրի-

ելյանը,որըհիմնադրումէմանկականհիվանդություններիամբիոնըև

դասավանդումէ«Մանկաբուժություն»առարկան:Նույնժամանակա-

միջոցումհամալսարանէընդունվումնաևԱրամԵսայանը,որնավե-

լիքանքսանտարիվարումէհամալսարանիքաղաքացիականիրա-

վունքիամբիոնիվարիչիպաշտոնըևկարդումէտնտեսականիրա-

վունքի,քաղաքացիականիրավունքի,հողայինիրավունքի,կոլտնտե-

սայինիրավունքի,ամուսնա-ընտանեկանիրավունքիդասընթացներ:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ183,186)

Համալսարանըիրգրադարանիհամարգրքերէձեռքբերելնաև

սեփականբյուջեիմիջոցներով:Գրքերիթիվըայդտարիներինհաս-

նում է 52.000-ի` չհաշված Լազարյան ճեմարանից ստացված 163
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արկղգրականությունը,որոնցցուցակագրումըդեռավարտվածչէր:

(ՀամալսարանըստացելէրնաևպրոֆեսորներԿոստանյանիևՆեր-

սիսյանի,Հակոբյանի,բանաստեղծներՎ.Տերյանի,Ալ.Ծատուրյա-

նի,բժիշկներԱրամյանի,Աթաբեկյանի,Հակոբյանի,հասարակական

գործիչներ Մինաս Բերբերյանի, Զոհրապի, Եվանգուլյանի գրադա-

րանները:ԳրքերէիննվիրելնաևՓարիզիԲարեգործականընկերու-

թյունը,Ամերկոմը,իրավաբաններԳ.ՉուբարըևՏիգրանյանը):

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXV-XVI)

Համալսարանիդասախոսներիցևուսանողներիցկազմվածար-

շավախումբէմեկնումԴիլիջանիշրջան`երկրաբանականնմուշների

հավաքմանևուսումնասիրությանհամար:Արշավախմբիհայթայթած

նյութերըտրամադրվում է համալսարանիբնապատմականթանգա-

րանին: Վերջինս ստանում է նաև Մոսկվայի նախկին Լազարյան

ճեմարանի հանքաբանական և Հողժողկոմի նվիրածՎասիլինի թի-

թեռների հարուստ հավաքածուները: Սրանք Մալյուժենկոյի հա-

վաքածուների հետ կազմում են թանգարանի ամենաարժեքավոր

ցուցանմուշները:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,

տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտականտեղեկագիր»,N2-3,

Յերևան,1927,էջXVIII-XIX)

Կոպենհագենում գտնվելու ժամանակ համալսարանի լաբորա-

տորիաներիհամարսարքավորումներէձեռքբերելևուղարկելան-

վանի ֆիզիոլոգ, Լենինգրադի բժշկական ինստիտուտի պրոֆեսոր

ԼևոնՕրբելին:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ133)

27 մարտի – Նորվեգացի հայտնի բևեռախույզ, հայ ժողովրդի մեծ
բարեկամՖրիտյոֆՆանսենըհամալսարանիխորհրդիպատ-

վո անդամի դիպլոմ ստանալու կապակցությամբ շնորհակա-
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լականնամակէուղարկումՀՍԽՀպետականհամալսարանի

(խորհրդինախագահ)ռեկտորՀակոբՀովհաննիսյանին:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.1,գ.59,թ.88)

հունիս – ՀՍԽՀ պետական համալսարանը տալիս է 150 շրջանա-

վարտ՝95տնտեսագետ,13իրավաբան,12բանասեր,30գյու-

ղատնտես:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

23նոյեմբերի –Համալսարանումհիմքդրվեցապակետիպտպագրու-
թյանը:

(Տե՛սՀովհաննիսյանՀակ.,Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.

1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանիգիտական

տեղեկագիր»,N2-3,Յերևան,1927,էջXVII)

դեկտեմբեր – Համալսարանի կուսակցական ժողովը, լսելով Երևանի
կուսքաղկոմիքարտուղարԱրամՇահգելդյանի՝ՀամԿ(բ)Կ15-րդ
կոնֆերանսիարդյունքների մասին զեկուցումը, կրկին հավա-

նությունէտալիսկոնֆերանսիորոշումներինևխիստդատա-

պարտում «օպոզիցիոն բլոկի» ֆրակցիոն գործունեությունը:

Այսպես համալսարանը արձագանքում էր կուսակցության և

կառավարության բոլոր միջոցառումներին` պաշտպանելով

նրաքաղաքականգլխավորգիծը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ127)
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1926-1927 ուստարում ՀՍԽՀ պետական համալսարանում սո-
վորումէր1287ուսանող:Ըստֆակուլտետներիևբաժինների՝նրանք
բախշված էին հետևյալ կերպ. Տեխնիկական ֆակուլտետում` 224
ուսանող,Գյուղատնտեսականֆակուլտետում`296,Բժշկականֆա-
կուլտետում` 252, Սոցիալ-տնտեսագիտական ֆակուլտետում` 221,
Մանկավարժական ֆակուլտետի պատմագրական բաժնում` 161,
կենսաբանականբաժնում`83,ֆիզիկա-մաթեմատիկականբաժնում`
50:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.28,թ.1)

ՀՍԽՀպետականհամալսարանումդասավանդումէր108դասա-
խոս,գործումէին14լաբորատորիա,7կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Սկսվում է հրատարակվել «Պրոլետարական ուսանող» պատի
թերթը:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.39,թ.75)

Համալսարանումստեղծվումէֆիզիկականևկոլոիդայինքիմի-
այիամբիոնը:ՏասըտարիայնղեկավարելէԼևոնՌոտինյանցը:Նա,
ամբիոնումդասավանդվողառարկաներիմեթոդականևլաբորատոր
հիմքի ստեղծմանը զուգահեռ, գիտահետազոտական աշխատանք-
ներիառարկաէդարձնումհանրապետությունումզարգացողու հե-
ռանկարային՝ցեմենտի,ապակու,կարբիդիևկալցիումիցիանամիդի
արտադրություններիտեսականհիմունքներիմշակումը:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.14,գ.12,թ.4,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ96)
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Ուսանողների ընդգրկվածությունը համալսարանում գործող
շուրջ20ուսանողականխմբակներումհասնումէ100տոկոսի:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.39,թ.71)

ՀՍԽՀ պետական համալսարանում աշխատանքի է անցնում
ԲարդուղիմեոսՖանարջյանը՝ իբրևԲժշկականֆակուլտետիռենտ-
գենոլոգիայիդասախոսևամբիոնիվարիչ:1930թ.նաշարունակելէ
նույնպաշտոնըվարելԲժշկականինստիտուտում:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ218)

ՔրիստափորԱրարատյանը (Հայաստանիառաջին հանրապե-
տության պաշտպանության նախարար) նշանակվում է ՀՍԽՀ պե-
տականհամալսարանիզինղեկ,ապա՝ՀՍԽՀռազմականամբիոնի
վարիչ,որտեղաշխատումէմինչև1933թ.:Քր.Արարատյանըհամալ-
սարանիուսանողներիռազմականպատրաստությանառաջինկազ-
մակերպիչներիցէ:

(Տե՛սՄերանվանիդասախոսները,մասI,խմբ.՝ՆերսիսյանՄ.,

ԹադևոսյանԹ.,ՊիվազյանԷմ.,Երևան,1970,էջ32-33)

16փետրվարի –ՀՍԽՀժողովրդականկոմիսարներիխորհուրդըհաս-
տատումէպետականհամալսարանիկանոնադրությունը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ290)

31մարտի –Համալսարանիվարչությունըհաստատումէտպագրա-
կան-տեխնիկականաշխատանքներըվարողևհրատարակու-
թյուններիտարածմանգործըկազմակերպողխորհուրդ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,

ԲարսեղյանՀ.,ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,

Երևան,1970,էջ201)

հունիս –ՀՍԽՀպետականհամալսարանըտալիսէ90շրջանավարտ՝
11իրավաբան,10բանասեր,34գյուղատնտես,35բժիշկ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)
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13 հոկտեմբերի – Համալսարանի վարչությունը որոշում է կառուցել
ֆիզիկաքիմիական մի ընդհանուր մասնաշենք և խնդրում է

ակադեմիկոսԱլ.Թամանյանիննախագծելայն:Միքանիտա-

րումհամալսարանականթաղամասում(Տերյանփողոցում)վեր

էխոյանումՊոլիտեխնկականինստիտուտիհինմասնաշենքը,

որտեղևտեղավորվումենլաբորատորիաները:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ138)
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1928

1928

1927-1928 ուստարում ՀՍԽՀ պետական համալսարանում սո-

վորումէր1227ուսանող:Ըստֆակուլտետներիևբաժինների՝նրանք

բախշված էին հետևյալ կերպ. Տեխնիկական ֆակուլտետում` 208

ուսանող,Գյուղատնտեսականֆակուլտետում`249,Բժշկականֆա-

կուլտետում` 241, Սոցիալ-տնտեսագիտական ֆակուլտետում` 252,

Մանկավարժական ֆակուլտետի պատմագրական բաժնում` 141,

կենսաբանականբաժնում`84,ֆիզիկա-մաթեմատիկականբաժնում`

52:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.28,թ.1)

ՀՍԽՀպետականհամալսարանումդասավանդումէր118դասա-

խոս,գործումէին15լաբորատորիա,8կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

1927-1928ուստարումհամալսարանիբյուջենկազմումէ684.729

ռուբլի:

(Տե՛ս«Նորկադրեր»,29նոյեմբերի1929,էջ7)

27ապրիլի –ՀամալսարանիվարչությունըքննարկումևԼուսավորու-
թյանժողկոմինմիջնորդումէպրոֆեսորիկոչումշնորհելՊա-

պաՔալանթարյանին,ԳրիգորԱրեշյանին, Լևոն Հովհաննի-

սյանինևԱրտաշեսՄելիք-Ադամյանին:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ104)

հունիս – ՀՍԽՀ պետական համալսարանը տալիս է 161 շրջանա-

վարտ (որից 116-ը` ցերեկային)՝ 19 կենսաբան, 10 պատմա-

բան, 24տնտեսագետ, 15 իրավաբան, 13 բանասեր, 38 գյու-
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ղատնտես,35բժիշկ,7ճարտարապետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

սեպտեմբեր–ԱրտավազդԵղիազարյանընշանակվումէհամալսա-
րանիուսումնականմասիփոխռեկտոր:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ186)

սեպտեմբեր –Համալսարանումստեղծվումէասպիրանտուրա:Առա-
ջինտարում հատկացվում էասպիրանտական 8տեղ, որոնք

բախշվում են հետևյալ կերպ. Մանկավարժական ֆակուլտե-

տինտրվումէ5(պատմականմատերիալիզմի,լեզվիպատմու-

թյան, հայոց պատմության, օրգանական քիմիայի և ընդհա-

նուրպատմությանգծով),Գյուղատնտեսականֆակուլտետին`

2 (բակտերիոլոգիայի և մասնավոր երկրագործության գծով),

Բժշկական ֆակուլտետին` 1 տեղ (ընդհանուր պաթոլոգիայի

գծով):

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ105)

հոկտեմբեր – Համալսարանի վարչությունը հաստատում է ֆակուլ-
տետների կողմից ասպիրանտուրայի համար ներկայացված

առաջին թեկնածուներին: Ասպիրանտներ են հաստատվում

ԱբգարՀովհաննիսյանը,ԱրարատՂարիբյանը,ՀենրիԳաբ-

րիելյանը, Նորայր Դաբաղյանը, Հովհաննես Չալթիկյանը,

ՎարդանԳուլքանյանը,ՀարությունՓանոսյանը:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ105-106)
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1929

1929

1928-1929 ուստարում ՀՍԽՀ պետական համալսարանն ուներ

1318ուսանող:Ըստֆակուլտետներիևբաժինների՝նրանքբաշխված

էինհետևյալկերպ.Տեխնիկականֆակուլտետում`247ուսանող,Գյու-

ղատնտեսական ֆակուլտետում` 306, Բժշկական ֆակուլտետում`

259,Սոցիալտնտեսագիտականֆակուլտետում`168,Մանկավարժա-

կանֆակուլտետիպատմագրականբաժնում`177,կենսաբանական

բաժնում`91,ֆիզիկա-մաթեմատիկականբաժնում`70:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.28,թ.1)

ՀՍԽՀպետականհամալսարանումսովորում էր7ասպիրանտ,

դասավանդում էր 133 դասախոս, գործում էին 17 լաբորատորիա, 8

կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Համալսարանում ստեղծվում է ընդհանուր աշխարհագրության

ամբիոն(ամբիոնիվարիչ`Հ.Հովհաննիսյան):Այդիրադարձությունը

վճռականնշանակություն ունեցավհանրապետությունում զուտաշ-

խարհագրականգիտահետազոտականաշխատանքներիծավալման

ևտեղականկադրերիպատրաստմանառումով:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան.1973,էջ594)

Տեխնոլոգիական(Տեխնիկական)ֆակուլտետինկիցստեղծվում

էքիմիականբաժին:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.29,թ.12,

տե՛սնաև«Նորկադրեր»,29նոյեմբերի1929,էջ7)

հունիս – Համալսարանըտալիս է239 շրջանավարտ՝12ֆիզիկոսև
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մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,15կենսաբան,10պատմաբան,36

տնտեսագետ,18իրավաբան,17բանասեր,89գյուղատնտես,

29բժիշկ,13ճարտարապետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

1 հոկտեմբերի – Արսեն Տերտերյանին, Ավետիք Տեր-Պողոսյանին,
ԱշխարհբեկՔալանթարյանին,ԱլեքսանդրՀակոբյանին,Ար-

շակՏոնյանին,ՍիմոնՀակոբյանին,ԽորենԵրիցյանինևՄի-

քայելԹումանյանինշնորհվումէպրոֆեսորիկոչում:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ104)

նոյեմբեր –ՀամԿ(բ)ԿԿենտկոմիորոշմամբբուհերումվերացվումեն
առարկայականհանձնաժողովները,ևստեղծվումենամբիոն-

ներ:Մինչև1930թ.հունիսամիսըհամալսարանումգործումէր

65ամբիոն:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.6,գ.1,թ.19,

տե՛սնաևՊետրոսյանԳ.,Երևանիպետականհամալսարանը,

Երևան,1941,էջ7)

29նոյեմբերի –Ապակետիպտպագրությամբհրատարակվումէ«Նոր
կադրեր»երկշաբաթաթերթիանդրանիկհամարը200տպաքա-

նակով:Դրա100օրինակըխմբագիրԱրսենՍարգսյանըան-

ձամբբաժանում էմշակույթիտանըՀայաստանիխորհրդայ-

նացման 9-րդ տարեդարձի առթիվ կայացած հանդիսավոր

նիստիմասնակիցներին:Լույսէտեսել«Նորկադրեր»-իմիայն

երեք համար. առաջինը հրատարակվել է առանձին, 2-րդը և

3-րդը` միասին: «Նոր կադրեր»-ի հրատարակումը դադարում

էհամալսարանի՝տարբերինստիտուտներիվերածվելուպատ-

ճառով:

(Տե՛ս«Նորկադրեր»,29նոյեմբերի1929,տե՛սնաևՍարգսյանԱ.,

Ինչպեսևերբէլույստեսելհամալսարանիթերթը,

տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հոկտեմբերի1970)
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1930

1930

1929-1930 ուստարում ՀՍԽՀ պետական համալսարանում սո-
վորումէր1316ուսանող:Ըստֆակուլտետներիևբաժինների՝նրանք
բաշխված էին հետևյալ կերպ. Տեխնիկական ֆակուլտետում` 286
ուսանող,Գյուղատնտեսականֆակուլտետում`244,Բժշկականֆա-
կուլտետում` 270, Սոցիալ-տնտեսագիտական ֆակուլտետում` 92,
Մանկավարժական ֆակուլտետի պատմագրական բաժնում` 167,
կենսաբանական բաժնում` 117, ֆիզիկա-մաթեմատիկական բաժ-
նում`68,քիմիական(պոլիտեխնիկ)բաժնում`72:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.28,թ.1)

ՀՍԽՀպետականհամալսարանումսովորումէր13ասպիրանտ,
դասավանդումէր138դասախոս,գործումէին19լաբորատորիա,10
կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

1929-1930ուստարումհամալսարանիկուսակցականկազմակեր-
պությունըուներ152անդամ-թեկանծու։

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ126)

Համալսարանումստեղծվումենհայժողովրդիպատմությանու
հնագիտությանևազգագրությանամբիոններ:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.24)

31 մայիսի – ՀՍԽՀ լուսժողկոմատի դահլիճում կայանում է
խորհրդակցություն, որին մասնակցում են Տ. Մուշեղյանը, Հ.
Նավակատիկյանը, Հ. Անժուրը, Ա. Հովսեփյանը, Կ. Մելիք-
Օհանջանյանը,Ա.Մարգարյանը,Կ.Չարախչյանը,Հ.Զորյա-

նը,Կ.Ղազարյանը,Մ.Սանթրոսյանը,Հ.Մանանդյանը,Գ.Էդի-
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լյանը,Ա.Տոնյանըևուրիշներ:ՕրակարգումդրվածէրՄանկա-

վարժական ֆակուլտետը վերակազմավորելու և Մանկավար-

ժական ինստիտուտ դարձնելու խնդիրը: Խորհրդակցության

մասնակիցները, լսելով Կ. Մելիք-Օհանջանյանի զեկուցումը՝

մանկավարժական կադրերի պատրաստման հնգամյա պլա-

նիմասին,ևՄ.Սանթրոսյանիզեկուցումը՝Մանկավարժական

ֆակուլտետըինստիտուտիվերածելումասին,որոշեցինհավա-

նությունտալայդ նախագծերին: Մանկավարժական ինստի-

տուտիֆակուլտետներիվերջնականլուծմանխնդիրըթողնվում

էր Լուսժողկոմատի կոլեգիային: Խորհրդակցության մասնա-

կիցներըմիաժամանականհրաժեշտհամարեցինշտապհրա-

պարակելընդունելությանպայմանները,բրիգադներիմիջոցով

Մանկավարժական ինստիտուտը հանրաճանաչելի դարձնել

բանվորության շրջանում, 15 օրվա ընթացքում մշակել ուսպ-

լաններըևդասատուներիվերստուգումկատարել,առաջադեմ

ուսանողներին առաջ քաշելով պատրաստել կրտսեր ասիս-

տենտներ:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.28,թ.4)

հունիս–Համալսարանըտալիսէ230շրջանավարտ՝9ֆիզիկոսևմե-
խանիկոս-մաթեմատիկոս, 19 կենսաբան, 15պատմաբան, 38

տնտեսագետ,10իրավաբան,15բանասեր,59գյուղատնտես,

38բժիշկ,27ճարտարապետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

14հունիսի –ԱԽՖՍՀԺողկոմխորհիորոշմանհամաձայն`վերակա-

ռուցվեցԵրևանիպետականհամալսարանը:Ստորևբերվումէ

ԱնդրկովկասյանԽորհրդայինՖեդերատիվՍոցիալիստական

Հանրապետությունումբարձրագույնևմիջնակարգկրթության

վերակառուցման մասին որոշման համապատասխան հատ-

վածը. «Անդրկովկասի Խորհրդային Ֆեդերատիվ Սոցիալիս-

տականՀանրապետությանժողովրդականկոմիսարներիխոր-

հուրդըորոշումէԱԽՖՍՀ-ումանցկացնելբարձրագույնևմիջ-

նակարգկրթությանհետևյալվերակառուցումը.
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2.Հայաստանում

 5.ՀայաստանիԽՍՀգյուղատնտեսականինստիտուտըհանձ-

նել Հայկական ԽՍՀ հողագործության մինիստրության իրա-

վատեսությանը`վերջինիսհանձնարարելովորոշելինստիտու-

տիֆակուլտետներիթիվը,նախատեսելովնրանումանասնա-

պահությանֆակուլտետ:

 6.ՀայկականԽՍՀպետականհամալսարանըվերակառուցել

հետևյալինքնուրույն-մասնագիտականինստիտուտների.

 ա) Տեխնիկական ֆակուլտետը` ինժեներա-տեխնիկական

(շինարարական) ինստիտուտի` հանձնելով այն Հայաստա-

նիԽՍՀժողովրդականտնտեսությանբարձրագույնխորհրդի

իրավասությանը:

 բ) Տնտեսագիտական ֆակուլտետը` առևտրա-կոոպերատիվ

ինստիտուտի` ապահովելով ֆինանսական աշխատողների

պատրաստումը, հանձնելով այն կոոպերացիայի իրավասու-

թյանը:

 գ) Մանկավարժական ֆակուլտետը` մանկավարժական

ինստիտուտի, թողնելով այն Հայաստանի ԽՍՀ լուսավորու-

թյանժողովրդականկոմիսարիատիիրավասությանտակ:

 դ)Բժշկականֆակուլտետը`բժշկականինստիտուտի,հանձնե-

լովայնՀայաստանիԽՍՀառողջապահությանժողովրդական

կոմիսարիատիիրավասությանը:

 ՀայաստանիԽՍՀբոլորբարձրագույնուսումնականհաստա-

տություններումդասավանդմանլեզունսահմանելհայերենը:

ԱԽՖՍՀԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆԿՈՄԻՍԱՐՆԵՐԻ

ԽՈՐՀՐԴԻՆԱԽԱԳԱՀ`Շ.ԷԼԻԱՎԱ»

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ300)

հուլիս – Մանկավարժական ինստիտուտի տնօրեն է նշանակվում
ՄուշեղՀայրապետիՍանթրոսյանը (պաշտոնավարելէմինչև

1931թ.օգոստոս):

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.10,գ.615,թ.31)
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30 սեպտեմբերի – ՀԿ(բ)Կ քարտուղարությունում տեղի է ունենում
խորհրդակցություն Հայաստանի բուհերի վերակազմության և

Անդրկովկասիբուհերիդրությանմասին:Արձանագրվումէ,որ

բուհերիվերակազմությանումիավորմանքաղաքականհսկա-

յական նշանակության ունեցող իրադարձությունը ընթացել է

կաբինետայինձևով,ևկուսակցական,պրոֆեսիոնալուկոմե-

րիտականկազմակերպություններըբոլորանհրաժեշտմիջոց-

ները ձեռք չեն առել բուհերի վերակազմության խնդրի շուրջ

հասարակականկարծիքստեղծելուհամար:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.1,ց10,գ.18,թ.113)

սեպտեմբեր – Համալսարանի սոցիալ-տնտեսագիտական ֆակուլ-
տետի հիմքի վրա կազմավորվում է Առևտրա-կոոպերատիվ

ինստիտուտը,որիխնդիրնէրպատրաստելկադրերերեքմաս-

նագիտություններիգծով`պլանավիկներևապրանքագետներ`

Հայաստանիսպառողականկոոպերացիայիումատակարար-

մանժողկոմատիհամար,ևֆինանսիստներ`ՀԽՍՀֆինանսնե-

րիժողկոմատիհամար:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.14,գ.11,թ.40)
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Մանկավարժականինստիտուտումսովորումէին647ուսանողև

19ասպիրանտ,դասավանդումէր101դասախոս,գործումէին12լա-

բորատորիա,3կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

 

Մանկավարժականինստիտուտըտալիսէ129շրջանավարտ։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

ՄանկավարժականինստիտուտիտնօրենէնշանակվումՍահակ

ՍիմոնիՀայրապետյանը(պաշտոնավարելէմինչև1933թ.)

(Տե՛սՄերանվանիդասախոսները,մասI,խմբ.՝ՆերսիսյանՄ.,

ԹադևոսյանԹ.,ՊիվազյանԷմ.,Երևան1970,էջ132)

Կենսաբանական ենթաբաժնի հիման վրա (Մանկավարժական

ինստիտուտում)ստեղծվումէԿենսաբանականֆակուլտետը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,ՄադոյանԱ.,

ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ67)
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Մանկավարժականինստիտուտումսովորումէր689ուսանող,9

ասպիրանտ,դասավանդումէր89դասախոս,գործումէին8լաբորա-

տորիա,4կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Մանկավարժականինստիտուտըտալիսէ116շրջանավարտ։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

 

Հիմնադրվումէփիլիսոփայությանամբիոնը,որիառաջինվարի-

չըՀ.Գյուլիքևխյաննէր:Ամբիոնըհատուկուշադրությունէդարձնում

մարքսիստական աշխարհայեցողության արտալսարանային պրո-

պագանդային:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,

ԲարսեղյանՀ.,ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,

Երևան,1970,էջ110)

Հիմնադրվումէռուսգրականությանամբիոնը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,

ԲարսեղյանՀ.,ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,

Երևան,1970,էջ123)
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Մանկավարժականինստիտուտըտալիսէ272շրջանավարտ։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Երևանի պետական համալսարանում սովորում էր 10 ասպի-

րանտ,դասավանդում էր107դասախոս,գործում էին8 լաբորատո-

րիա,6կաբինետև1արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Համալսարանում լույս տեսնող «Նոր կադրեր» պարբերակա-

նըվերանվանվումէ«Հարվածայինուսանող»13:Այնլույսէտեսնում

մինչև1937թ.:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.39,թ.75)

Բնապատմական ֆակուլտետում ստեղծվում է անօրգանական

քիմիայիամբիոնը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ99)

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետի ֆիզիկայի բաժնում

սկսումէգործելընդհանուրֆիզիկայիամբիոնը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ64)

20 մայիսի – ՀՍԽՀ պետպլանում տեղի է ունենում խորհրդակցու-

թյուն,որինմասնակցումէինՎյուգոն,Լ.Միրզոյանը,Ա.Ալեք-

սանյանը, Ա. Դանիելբեկը (պետպլանից), Ս. Դավթյանը, Մ.

Սանթրոսյանը(Լուսժողկոմատից)ևայլք:ՕրակարգումԵրևա-
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նի պետական համալսարանի կազմակերպման խնդիրն էր:

Որոշվեց,որբուհերիԲՏՈՒ-ներիևտեխնիկումներիհանձնումը

ժողկոմատներիննպաստեցկադրերիպատրաստմանգործին,

սակայնմիշարքգերատեսչություններիկադրերիպատրաստ-

մանգործումեղանթերություններ:

Ստեղծվեցին մի շարք մանր ինստիտուտներ, որոնք ան-

հրաժեշտ գույք և գիտա-դասատուական համապատասխան

կադրերչունենալուպատճառովչապահովեցինորակյալմաս-

նագետներիպատրաստմանգործը:Այդինստիտուտներըհա-

մեմատաբար քիչ ուսանողներ ունենալու պատճառով նյու-

թական որոշ դժվարությունների առաջ էին կանգնել, որոնց

պատճառով գերատեսչությունները ստիպված էին գերծախս

կատարել: «Յելնելով վերոհիշյալ դրությունից, հիմք ունենա-

լովՀամ.կոմկուսիԿենտկոմիվորոշումըհամալսարանիկազ-

մակերպմանմասինևԽՍՀՄԿենտգործկոմի վորոշումը`այն

մասին, վորԲՈՒՀ-երի, ԲՏՈՒ-ների հետագա ծավալման ժա-

մանակհատուկուշադրությունդարձնելավելորդպարալելիզմ

չթույլատրելութզուկայինԲՈՒՀ-երԲՏՈՒ-ներչստեղծելուվրա

ևայլն:Խորհրդակցությունըգտնումեանհրաժեշտ.

1. Յերեվանում կազմակերպել պետական համալսարան`

բազաունենալովԼուսժողկոմատիմանկավարժականինստի-

տուտը:

2.Գտնել,վորՊետհամալսարանըպատրաստելույե.

ա)Մանկավարժականկադրեր`7-ամյակների,կոմյերիտնե-

րի,ֆաբգործուսների,տասնամյակների,ինչպեսևտեխնիկում-

ներիտարբերդիսցիպլիններիևառարկաներիդասատուներ:

բ)Տնտեսականկադրերխոր.շինարարության,պլանային-

ֆինանսական,կոոպ.ևխոր.առեվտրիուսոց.հաշվառմանաս-

պարեզներումաշխատողբարձրվորակիկադրեր:

գ)Համալսարանինկիցասպիրանտուրայիմիջոցովպատ-

րաստումյեգիտականհետախուզականկադրերժող.տնտ.վո-

րոշճյուղերիգիտահետախուզականաշխատանքներիհամար

և գիտա-դասատուական կադրեր բարձրագույն դպրոցական

հաստատություններիհամար:
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3.Պետ. համալսարանըամբողջովինհանձնվում յեՀՍԽՀ

լուսժողկոմատիղեկավարությաններքո:

4.Համալսարանիկազմակերպմանկապակցությամբգտնել

ավելորդԼենինականիԱռեվտրա-կոոպերատիվինստիտուտի

հետագագոյությունը.միացնելայնՊետ.համալսարանիհետ

համապատասխան դասավորելով յեղած կոնտինգենտը կազ-

մակերպվող համապատասխան ֆակուլտետներում և բաժին-

ներում:

5. Պետ. համալսարանի շենքը մինչեվ նոր շենք կառուցե-

լը համարել ներկա մանկավարժական ինստիտուտի շենքը,

խնդիրհարուցելարագացնելուշենքի3-րդհարկիկառուցումը,

վորըապահովածյեանհրաժեշտֆինանսականմիջոցներով:

6. Պետական համալսարանի 1932 թ.14 ընդունելության

կոնտինգենտընդունել505հոգի` յելնելովպետպլանիկողմից

առաջադրվածևԺողկոմխորհիկողմիցհաստատվածպետհա-

մալսարանինմիացվողգերատեսչությունների, բուհերիևֆա-

կուլտետներիընդունելություններիկոնտինգենտից:

7.Պետ.համալսարանիվերջնականպրոֆիլըմշակելուհա-

մարառանձնացնել հատուկ հանձնաժողով հետեվյալ ընկեր-

ներից.

1.Վյուգո(նախ.)

2.Հ.Ստեփանյան(Մարքս-լենինիզմիինստիտուտ)

3.Լուսժողկոմատիպատ.ներկայացուցիչ

4.Ֆին-ժողկոմատիներկայացուցիչ

5.Ս.Հայրապետյան(Մանկ.ինստիտուտ)»:

(ՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.18,թ.2-3)

20մայիսի –Տեղիէունենումհամալսարանիկազմակերպման(կա-
ռուցման)հանձնաժողովինիստը,որիններկաէինՄ.Սանթրո-

սյանը,Հ.Նավակատիկյանը,Ստ.Ղամբարյանը,Վ.Ռշտունին,

Հովսեփյանը, Դ. Գզգզյանը, Գ. Ղափանցյանը և Ս. Հայրա-

պետյանը:Օրակարգի հարցն էր համալսարանի կառուցումը:

Հանձնաժողովականները քննարկեցին համալսարանում ուս-

ման տևողության, ֆակուլտետների քանակի, դասավանդվող
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առարկաներիխնդիրները:Որոշեցին.

«1.Համալսարանըպետքյեպատրաստիդասատուներբո-

լորգերատեսչություններիգծով,ապահովելույեկադրերովգի-

տահետազոտականհիմնարկներըևբուհերը:

Առեվտրա-կոոպ.ինստիտուտըմիացնելՀամալսարանին:

Ունենալ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական, Բնագիտական ֆա-

կուլտետ` յուր բաժիններով, Տնտեսագիտ. Լեզվագրական,

պատմականյեվՄանկավարժականֆակուլտետները:

Ուսմանտևողությանգործումունենալդիֆերենցիալմոտե-

ցում.4կամ5տարվադասընթացքով:

Ասպիրանտուրաունենալ.

Հայաստանի պատմության, հայոց լեզվի, հայ գրականու-

թյան,Անդրկովկասի յեվՀայաստանիպատմությանբիոլոգի-

այի,քիմիայիյեվֆիզ-մաթիվորոշամբիոններիգծով»:

(ՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.18,թ.6-8)

հունիս – Առևտրա-կոոպերատիվ ինստիտուտը տալիս է առաջին
շրջանավարտները,որոնցից16-ըֆինանսիստէին,30-ը՝պլա-

նավիկ,18-ը՝ապրանքագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.14,գ.11,թ.4)

10հունիսի –ՀԿ(բ)ԿԿենտկոմիբյուրոնԵրևանիպետականհամալ-
սարանը կազմակերպելու վերաբերյալ կայացնում է հետևյալ

որոշումը.

1.Ելնելովերկրիժողովրդականտնտեսությանմասնագետ

կադրերպատրաստելուպահանջից,որոնքզինվածենտվյալ

մարզումգիտությանվերջիննվաճումներով,ունենմարքս-լենի-

նյանպատրաստվածությունևամբողջովինկողմնորոշվածեն

սոցիալիստականշինարարությանխնդիրներում,1933թվակա-

նիաշնանիցկազմակերպելՀայաստանիԽՍՀպետականհա-

մալսարանըՄանկավարժականինստիտուտիհիմքիվրա:

2.Պետականհամալսարաննավարտածկադրերըպետքէ

բավարարենժողովրդականտնտեսությանևմշակույթիառան-

ձինճյուղերիպահանջները(գիտա-հետազոտականհիմնարկ-
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ներ,քաղաքականևմասնագիտականկրթություն):

3.ՀաստատելՀամալսարանիհետևյալֆակուլտետները.

ա)Բնա-պատմական`կեսաբանությանևքիմիայիբաժին-

ներով.

բ) Ֆիզիկա-մաթեմատիկական` ֆիզիկայի և մաթեմատի-

կայիբաժիններով.

գ)Պատմա-գրական`պատմության,գրականությանևլեզվի

բաժիններով.

դ)Տնտեսագիտական`ֆինանսային,պլանային,հաշվային

ևխորհրդայինշինարարությանբաժիններով՝ապահովելովու-

սումնական պլաններում լայն պատրաստվածություն տեսա-

կանտնտեսությանգծով:

ե)Մանկավարժական`ժողովրդականլուսավորությանկազ-

մակերպիչներիևմանկավարժությանբաժիններով:

4. Առաջարկել Լուսժողկոմատին տասնօրյա ժամ-

կետում հստակեցնել ֆակուլտետների և բաժինների

ուղղվածությունները,ուսմանժամանակամիջոցըևհիմնական

առարկաները. մինչև հունիսի 25-ը մշակել ուսումնական նոր

պլանները և միաժամանակ մինչև հուլիսի 10-ը պատրաստել

հիմնականառարկաներիծրագրերը`ըստֆակուլտետների:

Ֆակուլտետներիուսումնականպլաններըևծրագրերըկազ-

մելիսհիմքընդունելԽՍՀՄԿենտգործկոմի1932թ.նոյեմբերի

19-իորոշումը:

5.Համալսարանիուսումնականպլաններիհիմանվրավե-

րանայելՄանկավարժականինստիտուտիվերակազմվողամ-

բիոններիկազմընրանցհաստիքացուցակներովևաշխատող-

ներով:

6.Առաջարկելբոլորինստիտուտներինմինչևհունիսի15-ը

ավարտել գիտամանկավարժական կազմի որակավորման

հանձնաժողովների աշխատանքը, որպեսզի համալսարանի

պրոֆեսորներիևմանկավարժականմյուսկազմիընտրությու-

նըկատարվիՀանրապետականորակավորմանհանձնաժողո-

վիաշխատանքիհիմանվրա:

7. Լուսժողկոմատը Քարտուղարության առաջիկա նիս-
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տինպետքէներկայացնիԵրևանիպետականհամալսարանի

ղեկավարությանկազմը:

8.ՊետպլանըԼուսժողկոմատիհետհամատեղնախատեսել

է1933թ.աշնանընդունելությանթվաքանակը(կոնտինգենտը):

9.Համալսարանըանհրաժեշտշենքովապահովելուհամար

առաջարկել Ժողկոմխորհի Կառուցման հանձնաժողովին եր-

կամսյաժամկետումկառուցելՄանկավարժականինստիտու-

տիերրորդհարկը:ՄիաժամանակառաջարկելԼուսժողկոմա-

տինպատրաստելհամալսարանինորշենքինախագիծ:

10.ԱռաջարկելԼուսժողկոմատինմշակելևիրականացնել

բոլորանհրաժեշտկազմակերպչական-տնտեսականմիջոցա-

ռումները`սեպտեմբերիսկզբինկանոնավորպարապմունքներ

սկսելուհամար:

11. Հանձնարարել Աշրաֆյանին Քարտուղարության կող-

միցկանոնավորկերպովհետևելհամալսարանիբացմաննա-

խապատրաստականաշխատանքներին:

12.ՀանձնարարելԱշրաֆյանինավարտելևԿետկոմիքար-

տուղարությանհաստատմանըներակայացնելԿոոպերատիվ-

առևտրականինստիտուտըԼենինականումթողնելուհարցը:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.1,ց.13,գ.4,թ.121)

հուլիս–Երևանիպետականհամալսարանիռեկտորէնշանակվում
ՏիգրանՄուշեղյանը(պաշտոնավարելէմինչև1935թ.ապրիլ):

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,

Երևան,1999,էջ39-42)

սեպտեմբեր –1933-34ուստարումԵրևանիպետականհամալսարա-
նումսովորումէր712ուսանող:Ըստֆակուլտետներիևբաժին-

ների՝նրանքբաշխվածէինհետևյալկերպ.Տնտեսագիտական

ֆակուտետում`181ուսանող,Բնագիտ-պատմալեզվագրական

ֆակուլտետիպատմական բաժնում` 56, լեզվագրական բաժ-

նում` 78, քիմիական բաժնում` 108, կենսաբանական բաժ-

նում` 52,աշխարհագրական բաժնում` 18,Ֆիզիկա-մաթեմա-
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տիկական ֆակուլտետում` 99, խորհրդային շինարարության

բաժնում` 32, Մանկավարժական ֆակուլտետում` 56, Կոլ-

խոզում`32:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.70,թ.1)

10սեպտեմբերի –Երևանիպետականհամալսարանիդահլիճումերե-
կոյան կայանում է նրա հանդիսավոր վերաբացումը: Ներկա

էինԱ.Խանջյանը,Ս. Տեր-Գաբրիելյանը,Աշրաֆյանը,Ավա-

գյանը,Արիսյանըևուրիշներ:

Հանդիսավոր նիստը բացում է համալսարանի ռեկտոր Տ.

Մուշեղյանը, որից հետո ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի և Ժողկոմխորհի

կողմից ողջույնիխոսքով հանդես է գալիսՀԿ(բ)ԿԿենտկոմի

քարտուղարևլուսժողկոմԱշրաֆյանը:

ՈղջունելովԵրևանիպետականհամալսարանիբացումըև

պրոֆեսորական կազմին ու ողջ ուսանողությանը` Աշրաֆյա-

նը ՀԿ(բ)ԿԿենտկոմի կողմից վեց էականխնդիրներ էառա-

ջադրում,որոնցլուծմանհամարպետքէպայքարեինհամալսա-

րանիդասախոսականկազմըևուսանողությունը:Արշաֆյանից

հետոհամառոտզեկուցումովհանդեսէգալիսՏ.Մուշեղյանը:

ՀԼԿԵՄԿենտկոմիկողմիցողջույնէհղումՄ.Գևորգյանը`հա-

մալսարանիկոմերիտմիությանըկոչանելովպայքարելուսման

բարձրորակիհամար:

Երևանիպետական համալսարանի բացումը ողջունում են

նաևպրոֆ.Հ.Նավակատիկյանը,Զ.Եսայանըևուրիշներ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.6,գ.1,թ.15-16)
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Երևանիպետականհամալսարանումսովորումէին712ուսանող

և23ասպիրանտ,դասավանդումէր128դասախոս,գործումէին9լա-

բորատորիա,11կաբինետև2արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Երևանիպետականհամալսարանիմանկավարժականֆակուլ-

տետն անջատվում և դառնում է ինքնուրույն՝ Մանկավարժական

ինստիտուտ (այժմ` Խ. Աբովյանի անվան hայկական պետական

մանկավարժական համալսարան): Այս ինստիտուտի մանկավար-

ժությանամբիոնըԱրշ.Շավարշյանիղեկավարությամբմեծաշխա-

տանքէծավալումմանկավարժականգիտությանզարգացմանուղ-

ղությամբ:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան.1973,էջ188)

 

Երևանիպետական համալսարանիֆակուլտետներում գործում

էին հետևյալ լաբորատորիաները և գիտականկաբինետները`Ֆիզ-

մաթֆակուլտետում`ընդհանուրֆիզիկայի,օպտիկայի,էլեկտրակա-

նության, ռադիո-տեխնիկական լաբորատորիաները, Բիոլոգիական

ֆակուլտետում`կենսաբանության, բույսերիսիստեմատիկ. ևմորֆ.,

բույսերիֆիզիոլոգիայի, կենդանիներիֆիզիոլոգիայի լաբորատորի-

աները,Աշխարհաերկրաբանականֆակուլտետում`աշխարհագրա-

կան կաբինետը, կրիստալոգրաֆիայի և միներալոգիայի կաբինետ-

լաբորատորիաները,Քիմիականֆակուլտետում`օրգանական,անօր-

գանական,անալիտիկ,ֆիզիկականքիմիայիլաբորատորիաները:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.53,թ.5)
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ՀամԿ(բ)ԿԿենտկոմիևԽՍՀՄԺողկոմխորհիորոշմամբԱրևել-

քի երկրների պատմության դասավանդումը պաշտոնապես մտավ

բուհականուսումնականծրագրիմեջ(որպեսգաղութայինևկախյալ

երկրներիպատմության):

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ133)

10-11 հուլիսի– ՀԿ(բ)ԿԿենտկոմիխիստգաղտնի որոշումով հաս-
տատվում է Երևանիպետական համալսարանի ֆակուլտետ-

ներիհետևյալկառուցվածքը`Պատմալեզվագրական(ուսման

տևողությունը՝ 5 տարի), Տնտեսագիտական (ուսմանտևողու-

թյունը՝4տարի),Քիմիական(ուսմանտևողությունը՝5տարի),

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական (ուսմանտևողությունը՝ 5 տարի),

Երկրաբանական-աշխարհագրական (ուսման տևողությու-

նը՝ 5տարի),Կենսաբանական (ուսմանտևողությունը՝ 5տա-

րի), Շինարարական (Խորհրդային շինարարական) (ուսման

տևողությունը՝ 4 տարի)` հայերեն և թուրքերեն բաժիններով,

խորհրդայինիրավունքիդասընթացներ(ուսմանտևողությունը՝

3տարի):

Նույն որոշումովԵրևանիպետական համալսարանին կից

հաստատվեցին գիտահետազոտական հետևյալ հաստատու-

թյունները՝1)Ֆիզիկայիևքիմիայիինստիտուտ,2)Աստղագի-

տությանաստղադիտարան, 3) Երկրաբանության և ֆիզիկա-

կան աշխարհագրության ինստիտուտ, 4) Կենսաբանության

ինստիտուտ,5)Կենսաբանականթանգարան:Միաժամանակ

պետհամալսարանինկիցորոշվեցհաստատելգիտահրատա-

րակչականմաս՝ռեկտորիանմիջականղեկավարությամբ:

1934-35ուստարվաբոլորֆակուլտետներիհամարընդուն-

վողներիթվաքանակ(կոնտինգենտ)հաստատվեց400-ը:

 (Տե՛սՀԱԱ,ֆ.122,ց.3,գ.59,թ.20-21ևհակ.կողմ)
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1934-35 ուստարում Երևանի պետական համալսարանի ուսա-

նողների թիվը 1004 էր: Ըստֆակուլտետների և բաժինների՝ նրանք

բաշխված էին հետևյալ կերպ. Տնտեսագիտական ֆակուլտետում`

269ուսանող,Պատմալեզվագրականֆակուլտետիպատմականբաժ-

նում` 83, լեզվագրական բաժնում` 104, Քիմիական ֆակուլտետում`

141,Կենսաբանականֆակուլտետում`73,Աշխարհագրական-գեոլո-

գիական (երկրաբանական)ֆակուլտետում` 109,Ֆիզիկա-մաթեմա-

տիկական ֆակուլտետում` 101, Իրավաբանական ֆակուլտետում`

60,Կոլխոզում`64:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.70,թ.1)

Երևանիպետականհամալսարանումդասավանդումէր140դա-

սախոս,սովորումէր30ասպիրանտ,գործումէին6լաբորատորիա,6

կաբինետև2արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Երկրաբանական-աշխարհագրական ֆակուլտետից աշխար-

հագրությանբաժինըառանձնացվում էևկազամակերպվումորպես

ինքնուրույն՝ Աշխարհագրական ֆակուլտետ: Դեկանի պարտակա-

նություններըդրվումենպրոֆ.ՀայրապետՀովհաննիսյանիվրա:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ189)

Խորհրդային շինարարական ֆակուլտետի հիմքի վրա ստեղծ-

վումէԻրավաբանականֆակուլտետը:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.62,թ.3)

Տնտեսագիտականֆակուլտետումստեղծվումէտնտեսագիտա-
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կանկաբինետ:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.53,թ.5)

Հակոբ Մանանդյանին շնորհվում է գիտության վաստակավոր

գործչիկոչում:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ203)

ՀամալսարանիֆիզիկականքիմիայիամբիոնումևԿիրովիան-

վանգործարանի լաբորատորիայումՀ.Չալթիկյանըաշխատակից-

ներիհետհետազոտություններէսկսումհեղուկաֆազքիմիականռե-

ակցիաներիկինետիկայիևկատալիզիբնագավառումերկուուղղու-

թյուններով:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ547)

Համալսարանումստեղծվումէօտարլեզուներիամբիոն:

 (Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,Բարսե-

ղյանՀ.,ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ124)

հունիս–Համալսարանըտալիսէ74շրջանավարտ՝18պատմաբան,
27տնտեսագետ,29իրավաբան:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

16հուլիսի –ՀԿ(բ)ԿԿենտկոմիբյուրոյիորոշմամբԵրևանիպետա-
կան համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում է հաստատվում

ՎռամԿոստանյանը(պաշտոնավարելէմինչև1937թ.հունվար

ամիսը):

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.1,ց.123,գ.5605,թ.11,տե՛սնաև

Երևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ44-46)

20 նոյեմբերի – ՀՍԽՀ լուսժողկոմատի կենտրոնական որակավո-

րողհանձնաժողովը, որիաշխատանքներինմասնակցում էին
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Ա.Եղիազարյանը,Ս.Դավթյանը,Հ.Գյուլիքևխյանը,Վ.Կոս-

տանյանը,Մ.Աբեղյանը,Ա.Տերտերյանը,Ս.Ղամբարյանը,Ա.

Տոնյանը,Ա.Տեր-Պողոսյանը:ԼսեցինՊատմությանևգրակա-

նության ինստիտուտի գիտականաշխատողներին գիտական

կոչումներևաստիճաններշնորհելումասինհարցը(զեկուցող՝

Հ.Գյուլիքևխյան)ևորոշեցին.

1. Մանուկ Խաչատուրի Աբեղյանին տալ Պատմության և

Գրականությանինստիտուտիիսկականանդամիկոչումևհա-

սարակականգիտություններիդոկտորիգիտականաստիճան՝

առանց ատենախոսության պաշտպանության (հիմք` ԽՍՀՄ

ԺԿԽ-ի1934թ.13/1-իորոշմանհոդվ.6,ծանոթություն2):

2.ԿարապետԱղաբեկիՄելիք-ՕհանջյանինտալՊատմու-

թյան ևԳրականության ինստիտուտի իսկականանդամի կո-

չում՝ հայ հին գրականության և ֆոլկլորի գծով (հիմք`ԽՍՀՄ

ԺԿԽ-ի1934թ.13/1-իորոշմանհոդվ.9,ծանոթություն2):

3.ՍուրենՍիսակիՄարկոսյանինտալՊատմությանևԳրա-

կանությանինստիտուտիիսկականանդամիկոչում՝պատմու-

թյանգծով(հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի1934թ.13/1-իորոշմանհոդվ.

9,ծանոթություն2):

4. Գուրգեն Արշակի Վանանդեցուն տալ Պատմության և

Գրականությանինստիտուտիգիտականաշխատակցիկոչում՝

հայոցգրականությանգծով, և գրականգիտություններիթեկ-

նածուի աստիճան՝ առանց ատենախոսության պաշտպանու-

թյան(հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի1934թ.13/1-իորոշմանհոդվ.5-ի

ծանոթությունևհոդվ.9,ծանոթություն2):

5.ԽորենՍարգսիՍարգսյանինտալՊատմությանևԳրա-

կանության ինստիտուտիավագ գիտականաշխատակցի կո-

չում՝գրականությանգծով(հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի1934թ.13/1-ի

որոշմանհոդվ.9-իծանոթություն):

6. Վարդան Արամի Պարսամյանին տալ Պատմության և

Գրականությանինստիտուտիավագգիտականաշխատակցի

կոչում՝պատմությանգծով(հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի1934թ.13/1-ի

որոշմանհոդվ.9-իծանոթություն):

7.ՍեդրակԳևորգիԲարխուդարյանինտալՊատմությանև



97

1935

Գրականությանինստիտուտիավագգիտականաշխատակցի

կոչում՝պատմությանգծով(հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի1934թ.13/1-ի

որոշմանհոդվ.9-իծանոթություն):

Նույննիստումլսեցիննաևպետականհամալսարանիդա-

սախոսներին գիտական կոչումներ ևաստիճաններ շնորհելու

մասին(զեկուցող`Վ.Կոստանյան):Որոշեցին.

1.ՀրանտԱվետիսիԳալիկյանինտալպրոֆեսորիգիտա-

կան կոչում՝ Հայաստանի պետհամալսարանի տնտեսական

իրավունքիամբիոնիգծով(հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի1934թ.13/1-ի

որոշմանհոդվ.9-իծանոթություն):

2. ԱնժուրԳևորգի Հարությունյանին տալ պրոֆեսորի գի-

տական կոչում՝ Հայաստանի պետհամալսարանի ֆիզիկայի

ամբիոնիգծով (հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի1934թ.13/1-իորոշման

հոդվ.9-իծանոթություն):

3. ՆերսեսՄիքայելիՍտեփանյանինտալպրոֆեսորի գի-

տական կոչում՝ Հայաստանի պետհամալսարանի քաղաքա-

տնտեսությանամբիոնիգծով:

Առաջարկել Հայաստանի պետհամալսարանին գիտական

աստիճանիհարցըլուծելԽՍՀՄԿԳԿ-ինկիցբարձրտեխ.կրթ.

կոմիտեի14-րդպարագրաֆի5-րդկետիկարգով:

4. Վռամ Խրիստաֆորի Կոստանյանին տալ պրոֆեսորի

գիտականկոչում՝Հայաստանիպետհամալսարանիտնտեսա-

կանքաղաքականությանևպլանավորմանմիացյալամբիոնի

գծով:

Առաջարկել Պետհամալսարանին գիտական աստիճանի

հարցըլուծելԽՍՀՄԿԳԿ-ինկիցբարձրտեխ.կրթ.կոմիտեի§ 

14,5-րդկետիկարգով:

5. Արամ Միքայելի Եսայանին տալ դոցենտի գիտական

կոչում Հայաստանիպետական համալսարանիտնտեսական

իրավունքիամբիոնիգծով(հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի1934թ.13/1-ի

որոշմանհոդվ.9-իծանոթություն):

6.ԲենիամինԱղաջանիԽոջանեթյանինտալդոցենտիգի-

տական կոչում՝ Հայաստանի պետհամալսարանի բարձրա-

գույն մաթեմատիկայի ամբիոնի գծով (հիմք` ԽՍՀՄ ԺԿԽ-ի
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1934թ.13/1-իորոշմանհոդվ.9-իծանոթություն):

7.ԳարեգինԲախշիիՊետրոսյանինտալդոցենտիգիտա-

կան կոչում՝ Հայաստանիպետհամալսարանի ֆիզիկայիամ-

բիոնի գծով, և ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների

թեկնածուի գիտական աստիճան՝ առանց ատենախոսության

պաշտպանության (հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի 1934թ. 13/1-ի որոշ-

մանհոդվ.9-իլրացուցիչծանոթությունըևհոդվ.9-իծանոթու-

թյունը):

8.ԱնդրանիկԿոնստանդինիԳարանյանինտալ դոցենտի

գիտական կոչում՝ Հայաստանի պետհամալսարանի սոցիա-

լիստականհաշվառմանամբիոնիգծով(հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի

1934թ.13/1-իորոշմանհոդվ.9-իծանոթություն):

9.ԱրաՀովհաննեսիՄարգարյանինտալդոցենտիգիտա-

կանկոչում՝Հայաստանիպետհամալսարանիպլանավորման

ամբիոնիգծով:

Առաջարկել Հայաստանի պետհամալսարանին գիտական

աստիճանիհարցըկարգավորելհամաձայնԽՍՀՄԿԳԿ-ինկից

բարձրտեխ.կրթ.կոմիտեիհրահանգի (հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի

1934թ.13/1-իորոշմանհոդվ.9-իծանոթություն):

10.ՍարգիսՇարբաթիԶոհրաբյանինտալդոցենտիգիտա-

կանկոչում՝Հայաստանիպետհամալսարանիքաղաքատնտե-

սությանամբիոնի գծով (հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի 1934 թ. 13/1-ի

որոշմանհոդվ.9-իծանոթություն):

11.ՍուրենՀովսեփիՄեսրոբյանինտալդոցենտիգիտական

կոչումՀայաստանիպետհամալսարանիապրանքագիտական

ամբիոնիգծով (հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի1934թ.13/1-իորոշման

հոդվ.9-իծանոթություն):

12. ԼևոնԳեղամի Բերբերյանինտալ դոցենտի գիտական

կոչում՝Հայաստանիպետհամալսարանիմեխանիկայիամբի-

ոնիգծով(հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի1934թ.13/1-իորոշմանհոդվ.

9-իծանոթություն):

13. ԵվգենյաԳրիգորևնա Մուխինային տալ դոցենտի գի-

տական կոչում, Հայաստանի պետհամալսարանի բիոլոգիա-

կանինստիտուտիավագգիտականաշխատակցիկոչում՝բու-
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սաբանությանգծով(հիմք`ԽՍՀՄԺԿԽ-ի1934թ.13/1-իորոշ-

մանհոդվ.9-իծանոթություն):

14.ԿենսաբերՍիրականիԲոխյանինառաջարկելպետհա-

մալսարանի տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի

աստիճանտալուհարցըկարգավորելըստԽՍՀՄԿԳԿ-ինկից

բարձրտեխ.կրթ.կոմիտեիհրահանգիN14,5-րդկետի:

15.ԴոխիկԱլեքսանդրիԶատրջյանինհաստատելդոցենտի

պաշտոնակատար`պարտավորեցնելովմինչև1938թ.հունվա-

րիմեկըպաշտպանելատենախոսություն՝գիտություններիթեկ-

նածուիգիտականաստիճանստանալուհամար(հիմք`ԽՍՀՄ

ԿԳԿ-ինկիցբարձրտեխ.կրթ.կոմիտեիհրահանգիպար.20):

16. Նորայր Մարգարի Քոչարյանին հաստատել դոցենտի

պաշտոնակատար`պարտավորեցնելովմինչև1938թ.հունվա-

րիմեկըպաշտպանելատենախոսություն՝գիտություններիթեկ-

նածուիգիտականաստիճանստանալուհամար(հիմք`ԽՍՀՄ

ԿԳԿ-ինկիցբարձրտեխ.կրթ.կոմիտեիհրահանգիպար.20):

17. Արմենակ Հովակիմի Մուրադյանին հաստատել դո-

ցենտի պաշտոնակատար՝ Հայաստանի պետհամալսարանի

բարձրագույնմաթեմատիկայիամբիոնիգծով`առաջարկելով

մինչև1938թ.հունվարիմեկըպաշտպանելատենախոսություն՝

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ստանալու

համար(հիմք`ԽՍՀՄԿԳԿ-ինկիցբարձրտեխ.կրթ.կոմիտեի

հրահանգիպար.20):

18.ՀակոբՀովակիմիՇամխորյանինհաստատելդոցենտի

պաշտոնակատար՝ Հայաստանի պետհամալսարանի բարձ-

րագույնմաթեմատիկայիամբիոնիգծով`պարտավորեցնելով

մինչև1938թ.հունվարիմեկըպաշտպանելատենախոսություն

՝գիտությունների թեկնածուի գիտականաստիճան ստանալու

համար(հիմք`ԽՍՀՄԿԳԿ-ինկիցբարձրտեխ.կրթ.կոմիտեի

հրահանգիպար.20):

19. Արմեն Խաչատուրի Կարապետյանին հաստատել

դոցենտի պաշտոնակատար՝ Հայաստանի պետհամալսա-

րանի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի գծով` պար-

տավորեցնելով մինչև 1938 թ. հունվարի մեկը պաշտպանել
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ատենախոսություն՝գիտություններիթեկնածուիգիտականաս-

տիճանստանալուհամար (հիմք`ԽՍՀՄԿԳԿ-ինկիցբարձր

տեխ.կրթ.կոմիտեիհրահանգիպար.20):

20.ՀմայակԳրիգորիՏեր-Ավագյանինհաստատելդոցեն-

տի պաշտոնակատար՝ Հայաստանի պետհամալսարանի ֆի-

զիկայիամբիոնիգծով`պարտավորեցնելովմինչև1938թ.հուն-

վարի մեկըպաշտպանելատենախոսություն՝ գիտությունների

թեկնածուի գիտական աստիճան ստանալու համար (հիմք`

ԽՍՀՄ ԿԳԿ-ին կից բարձր տեխ. կրթ. կոմիտեի հրահանգի

պար.20):

21. Գրիգոր Հակոբի Հակոբյանին հաստատել դոցենտի

պաշտոնակատար՝ Հայաստանի պետհամալսարանի տնտե-

սագիտականամբիոնի գծով`պարտավորեցնելով մինչև 1938

թ. հունվարի մեկը պաշտպանել ատենախոսություն՝ գիտու-

թյուններիթեկնածուիգիտականաստիճանստանալուհամար

(հիմք`ԽՍՀՄԿԳԿ-ին կից բարձրտեխ. կրթ. կոմիտեի հրա-

հանգիպար.20):

22. Ալեքսանդր Ֆադեյիչ Տեր-Հովհաննիսյանին հաստա-

տելդոցենտիպաշտոնակատար՝Հայաստանիպետհամալսա-

րանի սոց. հաշվառման ամբիոնի գծով` պարտավորեցնելով

մինչև1938թ.հունվարիմեկըպաշտպանելատենախոսություն՝

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ստանալու

համար(հիմք`ԽՍՀՄԿԳԿ-ինկիցբարձրտեխ.կրթ.կոմիտեի

հրահանգիպար.20):

23.ՄամիկոնԿարապետիՀովակիմյանին հաստատել դո-

ցենտի պաշտոնակատար` պարտավորեցնելով մինչև 1938

թ. հունվարի մեկը պաշտպանել ատենախոսություն՝ գիտու-

թյուններիթեկնածուիգիտականաստիճանստանալուհամար

(հիմք`ԽՍՀՄԿԳԿ-ին կից բարձրտեխ. կրթ. կոմիտեի հրա-

հանգիպար.20):

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.44,թ.2-5)
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1935-36 ուստարում Երևանի պետական համալսարանի ուսա-

նողների թիվը 1148 էր: Ըստֆակուլտետների և բաժինների՝ նրանք

բաշխվածէինհետևյալկերպ.Տնտեսագիտականֆակուտետում`298

ուսանող,Պատմագրականֆակուլտետիպատմական բաժնում` 95,

լեզվագրականբաժնում`139,Քիմիականֆակուլտետում`175,Կեն-

սաբանականֆակուլտետում`88,Աշխարհագրականֆակուլտետում`

77, Գեոլոգիական (երկրաբանական) ֆակուլտետում` 89, Ֆիզիկա-

մաթեմատիկական ֆակուլտետում` 109, Իրավաբանական ֆակուլ-

տետում`78:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.70,թ.1)

 

Երևանիպետականհամալսարանումդասավանդումէր117դա-

սախոս,սովորումէր43ասպիրանտ,գործումէին11լաբորատորիա,

7կաբինետև2արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Երևանիպետական համալսարանիֆակուլտետներում գործում

էին հետևյալ լաբորատորիաները և գիտականկաբինետները`Ֆիզ-

մաթֆակուլտետում`էլեկտրաակուստիկականլաբորատորիանևֆի-

զիկա-մաթեմատիկականկաբինետը,Բիոլոգիականֆակուլտետում`

բիոքիմիականլաբորատորիանևբիոլոգիականկաբինետը,Իրավա-

բանական ֆակուլտետում` իրավաբանական կաբինետը, Պատմա-

կանֆակուլտետում`Ն.Մառիանվանկաբինետը,Լեզվիևգրակա-

նությանֆակուլտետում`Շ.Ռուսթավելուանվանկաբինետը:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.53,թ.5)

23 հունվարի – Երևանի պետական համալսարանի կուսակցական
կոմիտեինիստումորոշվեց,որանհրաժեշտևնպատակահար-
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մարէշարունակել«Հարվածայինուսանող»թերթիհրատարա-

կությունը,որըխոշորդերէկատարումուսանողներիշրջանում

ծավալվածկուսակցականաշխատանքներումևօգնումէհա-

մալսարանի կուսակացական կազմակերպությանը: Որոշվեց

նաևՀԿ(բ)ԿԵրևանիկոմիտեիմիջոցովխնդրելՀԿ(բ)ԿԿենտ-

կոմի մամուլի բաժնին` միջնորդելու ՀամԿ(բ)Կ Կենտկոմի

բաժնի առաջ թույլ տալ շարունակելու թերթի հրատարակու-

թյունը:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.45,թ.9)

9փետրվարի –Երևանիպետականհամալսարանիկուսակցականկո-
միտեն,քննարկելովԿարմիրբանակ-համալսարանկապըակ-

տիվացնելուխնդիրը,որոշեցկապհաստատելՀ.Հ.դիվիզիայի

քաղ. բաժնի ևԿարմիր բանակիտանպետի հետ՝ համատեղ

կազմելուդասախոսություններիծրագիր,կազմակերպելուդա-

սախոսություններ,ինչպեսնաևփոխադարձայցելություններ`

զինվորներինհամալսարանիլաբորատորիաներինևնվաճում-

ներինծանոթացնելուհամար:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.45,թ.13)

19 փետրվարի – Երևանի պետական համալսարանի կուսակցա-
կան կոմիտեն քննարկեց պատմության հարցերի վերաբերյալ

ՀամԿ(բ)Կ Կենտկոմի և ԽՍՀՄ Ժողկոմխորհի որոշումները,

ինչպեսնաևԻ.Ստալինի,ԿիրովիևԺդանովիկողմիցպատ-

մության դասագրքերի կոնսպեկտների առիթով արված դի-

տողությունների կապակցությամբ համալսարանում հրա-

վիրված պատմության ամբիոնների խորհրդակցությունների

արդյունքները, ինչպես նաևՊատմագրական ֆակուլտետի և

ամբիոններիուղղությամբառաջիկայումկատարվելիքաշխա-

տանքների հարցը: Կուսկոմիտեի նիստը որոշում կայացրեց.

1. ԱրագացնելՊատմագրական ֆակուլտետի բաժանումը

երկուինքնուրույնֆակուլտետների`ՊատմականևԳրական-

լեզվական:

2. Քանի որ արդեն կազմակերպչորեն լուծված էր Պատ-



103

1936

մագրականֆակուլտետիպատմական բաժնում Հայաստանի

ևընդհանուրպատմությանցիկլերիստեղծմանհարցը,խնդրել

ղեկավարությանընորդասախոսներհրավիրելինչպեսդրսից,

այնպեսէլՀայաստանից:Այսկապակցությամբմասնավորա-

պեսՀայաստանիպատմությանցիկլիհամարանհրաժեշտհա-

մարելՀայաստանիմշակույթիևհինգրականությանպատմու-

թյանդասավանդումը1936-37ուստարում:

Կուսկոմիտեի նիստում ընդունված մի շարք որոշումների

հետ հավանությանտրվեց Հայաստանիպատմությանամբի-

ոնիառաջարկին`հինշրջանիցմինչևնորագույնշրջանըՀա-

յաստանի պատմությունը միևնույն ամբիոնում կենտրոնաց-

նելումասին:Որոշվեցնաևխնդրելղեկավարությանընախա-

պատրաստելհարցիկոնկրետլուծումնայնհաշվով,որընթա-

ցիկտարվամարտամսիցայդամբիոններըմիացվեն:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.45,թ.28-29)

4ապրիլի – Երևանիպետական համալսարանի կուսակցական կո-
միտեի նիստում քննարկելով գերազանցիկ ուսանողների

շրջանումաշխատանքծավալելուհարցը`որոշվեց.

1. Հանձնարարել Արհկոմի նախագահին, տնտեսական և

ուսումնական մասերին մշակել հստակ միջոցառումներ՝ հա-

մալսարանիգերազանցիկներինօգնելուուսումնամեթոդական,

տնտեսական և կուլտուրական սպասարկման ուղղությամբ

(գրականություն, ամբիոնների կողմից հատուկ օգնություն,

լրիվ ընդգրկում գիտական խմբակներում, հնարավորության

սահմաններում մասնագիտական գրականության օգնություն

ղեկավարության միջոցներից), կազմակերպել հանրակացա-

րանումբնակվողներիլույսի,գույքիևայլմիջոցներիապահո-

վումը, կուլտսպասարկման գծով օգնություն` կինո, թատրոն,

օպերաևայլն:

2. Հանձնարարել «Հարվածային ուսանող» թերթի խմբա-

գրին հրավիրել պատի թերթերի խմբագրական կոլեգիաների

նախագահների հատուկ խորհրդակցություն, որտեղ պետք է

քննության առնեն գերազանցիկների շարժման ծավալման,
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նրանց օգնության, աշխատանքների փորձի փոխանակման

խնդիրներըևմամուլիանելիքներըայդուղղությամբ:Միաժա-

մանակ անհրաժեշտ համարել «Հարվածային ուսանող»-ում

ևբոլորպատիթերթերումունենալգերազանցիկներիհատուկ

բաժին:Բացիայդ՝որոշվումէստեղծելգերազանցիկներիան-

կյուն, լավագույն հարվածայինների հաշվին համալրել գե-

րազանցիկների շարքերը, մայիսի կեսերին հրավիրել գերա-

զանցիկների խորհրդակցություն, ինչպես նաև հանձնարարել

ղեկավարությանը և Արհկոմին առաջին հերթին կարիքավոր

գերազանցիկներին ուղարկել առողջարաններ և հանգստյան

տներ:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.45,թ.63)

20 մայիսի – Տեղի ունեցավ համալսարանի կուսակցական կազմա-
կերպությանդռնփակժողով,որտեղլսեցինհամալսարանիաշ-

խատանքներիմասինՀԿ(բ)ԿԿենտկոմիապրիլի16-իորոշու-

մը (զեկուցող`Վ.Կոստանյան):Միաժամանակքննարկվեցին

այդ որոշումից բխողու համալսարանի ղեկավարությանձեռ-

նարկածմիջոցառումներիևուսումնականգործընթացումառ-

կաթերություններիվերացմանհարցերը:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.43,թ.9-12)

հունիս –Համալսարանըտալիսէ128շրջանավարտ`18ֆիզիկոսև
մեխանիկոս-մաթեմատիկոս, 31 քիմիկոս, 27 կենսաբան, 29

տնտեսագետ,12իրավաբան,11բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

15հուլիսի –Երևանիպետականհամալսարանիմեծդահլիճումերե-
կոյանժամը8-ինհրավիրվեցՊետականհամալսարանի,Պոլի-

տեխնիկական,Գյուղատնտեսական,Բժշկականինստիտուտ-

ներիևԳյուղատնտեսականբարձրագույնդպրոցիկուսակցա-

կան կազմակերպությունների միացյալ դռնփակ ժողով` հիմ-

նականումքննարկելուԱղասիԽանջյանիինքնասպանության
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հարցը:ԺողովինմասնակցումէիննաևՀԿ(բ)ԿԿիրովիշրջկո-

միքարտուղարըևԵրկոմիագիտ.պրոպ.բաժնիվարիչը:Ժողո-

վիններկաէր141հոգի:ՆրանքլսեցինԿիրովիշրջկոմիքար-

տուղարիզեկուցումը՝ՀԿ(բ)ԿԿենտկոմինախկինքարտուղար

Ա. Խանջյանի ինքնասպանության հանգամանքների մասին:

ԵլույթունեցողներըԱ.Խանջյանին (անհիմն -Ժ.Մ.)մեղադ-

րեցին մի շարք հանցագործությունների մեջ: Ա. Խանջյանին

մեղադրեցիննաևԱ.Բակունցին,Ե.Չարենցին,Վ.Ալազանին,

Վ.Թոթովենցինևազգայինդիմագիծունեցողայլհայրենասեր

մտավորականների հովանավորելու համար:Ժողովում հնչած

ելույթներում մեղադրում էին համալսարանի կուսակցական

կազմակերպությանը համալսարանում, այսպես կոչված, հա-

կահեղափոխականտարրերի դեմ վատպայքարելու համար:

ԻվերջոառաջարկությունարվեցխնդրելԽՍՀՄԿենտգործկո-

մինհետվերցնելժամանակինԱղասիԽանջյանինշնորհված

Լենինի և Աշխատանքային դրոշի շքանշանները: Միաժա-

մանակ ժողովն անհանդուրժելի համարեց, որ այդուհետև

որևէ հիմնարկություն, ձեռնարկություն, կազմակերպություն

և բնակավայր շարունակեն կրել Ա. Խանջյանի անունը, ուս-

տիորոշվեցխնդրելԿենտգործկոմինվերանայելայդհարցը15:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.43,թ.33-32)
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1936-37 ուստարում Երևանի պետական համալսարանի ուսա-

նողների թիվը 1232 էր: Ըստֆակուլտետների և բաժինների՝ նրանք

բաշխված էին հետևյալ կերպ. Տնտեսագիտական ֆակուտետում`

268ուսանող,Պատմականֆակուլտետում`122,Լեզվագրականֆա-

կուլտետում`153,Քիմիականֆակուլտետում`177,Կենսաբանական

ֆակուլտետում`96,Աշխարհագրական-գեոլոգիական(երկրաբանա-

կան) ֆակուլտետում` 186, Ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտե-

տում`127,Իրավաբանականֆակուլտետում`103:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.70,թ1)

 

Երևանիպետականհամալսարանումդասավանդումէր124դա-

սախոս,սովորումէր37ասպիրանտ,գործումէին11լաբորատորիա,

7կաբինետև2արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Երևանի պետական համալսարանի ֆակուլտետներում գոր-

ծում էին հետևյալ լաբորատորիաները և գիտական կաբինետները`

Աշխարհա-երկրաբանական ֆակուլտետում` գեոլոգիայի կաբինե-

տը,Քիմիականֆակուլտետում`քիմիայի,կաուչուկիկաբինետները,

Պատմությանֆակուլտետում`Մարքս-Լենինիզմիկաբինետը,Լեզվի

և գրականության ֆակուլտետում` հայ գրականության կաբինետը,

Տնտեսագիտությանֆակուլտետում`հաշվայինկաբինետը:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.53,թ.5)

Համալսարանի գիտական գրադարանում կատարվում են կա-

ռուցվածքային փոփոխություններ. ձևավորվում է գրականության

մշակման ու համալրման միացյալ բաժինը, բացվում է 4 ընթեր-

ցասրահ(բանասիրականգիտությունների,պատմության,ֆիզիկայի
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և քիմիայի, էկոնոմիկայի և իրավունքի), գիտական աշխատողների

կաբինետ:Ստեղծվումէգրադարանայինխորհուրդ:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետական

համալսարանիՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվան

գիտականգրադարանը,Երևան,2001,էջ4)

ՆկատիունենալովքիմիականգիտությանբնագավառումՍտե-

փան Պողոսի Ղամբարյանի ծառայությունները` նրան առանց

ատենախոսության պաշտպանության շնորհվեց քիմիական գիտու-

թյուններիդոկտորիգիտականաստիճան:

(Տե՛սՄերանվանիդասախոսները,մասI,

խմբ.՝ՆերսիսյանՄ.,ԹադևոսյանԹ.,ՊիվազյանԷմ.,Երևան,1970,էջ153)

17հունվարի–ՀԿ(բ)ԿԿենտկոմիբյուրոնՄիքայելԵնգիբարյանին
հաստատում է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր

(պաշտոնավարելէմինչև1937թ.ապրիլի30-ը):

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.4,ց.2,գ.2549,թ.14,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ48-51)

26փետրվարի –Երևանիպետականհամալսարանիամբիոններիմի-
ացյալ խորհրդակցության ժամանակ քննարկվում են ամբիո-

նայինբազմաթիվխնդիրներ,որոնքխոչընդոտումէինհամալ-

սարանումուսումնականգործընթացիկազմակերպումը:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.4,գ.16,թ.12)

15մարտի –Հայբարեգործականընդհանուրմիությանվարիչ-պատ-
վիրակՎ.ՄալեզյանընամակովդիմումէՀՍԽՀԺողկոմխորհի

նախագահԱ.Գուլոյանին:Նամակումմասնավորապեսնշված

է. «...1924-ին մեր ողբացեալ Հիմնադիր-Նախագահը Պօղոս

ՆուպարՓաշամասնաւորհիմնադրամմըյանձնածէմերՄի-

ութեան, տարեկան եկամուտը որպէս Նուպարեան մրցանակ

յատկացուելու համար Երեւանի Համալսարանի յաջողագոյն
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շրջանաւարտներուն,այնպայմանաւորայդգումարըգործա-

ծուիուղեւորութեանծախքերունեւայնառաւելութեամբնաեւ

որառաջինմրցանակիպսակաւորըՊրիւսէլիՆուպարեանՍա-

ներուՀինարկութունէնստանապուրս(կրթաթոշակ)մը,Եւրո-

պայիմէջիրմասնագիտութիւնըկատարելագործելուհամար:

Ցաւալի է արդարեւ որ ցարդ հնար չեղաւ գործադրել Հիմ-

նադրինկամքըեւառաջիներկուտարիներըղրկուածգումարը

(անգլ. ոսկի 217.16-) լրիւ չի գործածուեցաւ իր բուն նպատա-

կին, իսկ յաջորդտարիներու եկամուտները դիզուած մնացին

մերմօտ:...Այդհանգամանքներունմէջ,Կեդր.Վարչականժո-

ղովըհարկադրուածէայդհիմանադրամինկանոնադրութեան

մէջմտցնելհետեւեալ յաւելուածը,որպեսզիկարողըլլայժա-

մանակին այդ հիմնադրամը ծառայեցնել համապատասխան

նպատակինիսկառանցյետաձգումի.-»:Առաջարկվողհավել-

վածըհետևյալնէր.«Ամէնտարուանընթացքին,երբԵրեւանի

Պետ.ՀամալսարանիկամանորկողմէնշանակուածՀաստա-

տութիւնը մինչեւ 31 Յուլիսի չի հաղորդէ համալսարանական

մրցանակներունպսակաւորներըկամառաջարկէՀիմնադրին

կամքինհամապատասխանյատկացումմը,տրամադրելիտա-

րեկան զուտ եկամուտը, որ պէտք էր յատկացուէր այդ տա-

րեշրջանին, պիտի յանձնուի Նուպարեան Սաներու Հիմնար-

կութեան,յատկացուելուհամարիբրեւուսանողականպուրսՀ.

Բ.Ը.Միութեանկողմէյանձնարարուածթեկնածուներուն,երբ

այդՀիմնարկութեանԿանոնագրինպայմաններըկըլրացնեն»:

(ՀԱԱ,ֆ.113,ց.3,գ.1745,թ.11ևհակ.կողմ,տե՛սնաև

ՄելքոնյանԷդ.Լ.,ՀայԲարեգործականԸնդհանուրՄիությունը

ԽորհրդայինՀայաստանում1923-1937թթ.,Երևան,1999,էջ52-53)

23մարտի –Երևանիքաղաքայինխորհուրդը(հարցմանկարգով)լսեց
«Կոզեր» կոչվող հին գերեզմանատան տարածքում Երևանի

պետականհամալսարանիշենքիկառուցմանհարցը.որոշեցին

շինարարության համար հատկացնելայդտարածքը` մոտ12

հեկտար,որըհյուսիս-արևելքիցսահմանակիցէրՆորԱրաբկի-

րիհինճանապարհին,հարավից`«ՏրետիայաԿրուգովայա»,
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արևմուտքից`«Սադովայադորոգա»-ին՝:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.Ե-1,ց.2,գ.26,թ.159)

 

ապրիլ–Երևանիպետականհամալսարանիռեկտորէնշանակվում
ՀենրիԳաբրիելյանը (պաշտոնավարել է մինչև 1937 թ. օգոս-

տոս):

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ53-56)

 

հունիս–Համալսարանըտալիսէ178շրջանավարտ՝16ֆիզիկոսևմե-
խանիկոս-մաթեմատիկոս,32քիմիկոս,16աշխարհագրագետ,

16պատմաբան,55տնտեսագետ,25իրավաբան,18բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

2հունիսի –ՏեղիունեցավԵրևանիպետականհամալսարանիկու-
սակցական կոմիտեի նիստը, որտեղ լսեցին համալսարանի

ռազմականամբիոնի՝1937-3816ուսումնականտարվաընթաց-

քումկատարածաշխատանքների,ինչպեսնաևկոմերիտական

կազմակերպության քաղուսուցման աշխատանքների մասին:

Քննարկելովվերջինհարցը՝որոշվեց.

1. ՀանձնարարելԼԿԵՄկոմիտեին լուրջաշխատանքծա-

վալելպրոպագանդիստականաշխատանքներնուժեղացնելու

համար:

2.Վերանայելպրոպագանդիստներիկազմը՝այնլրացնելով

ստուգված ու պատրաստված կուսակցական-կոմերիտական-

ներով:

3.Միանգամայնանհրաժեշտհամարել 1937-38ուսումնա-

կանտարվասկզբիցկուսակցականկաբինետումկուս.ևԼԿԵՄ

պրապագանդիստներիհամարսեմինարներիկազմակերպումը:

4. Հանձնարարել ԼԿԵՄ կոմիտեի բոլոր քաղխմբակներն

ապահովելքարտեզներով,համապատասխանդիագրամներով

ևնյութերիձևավորման(իլյուստրացիայի)համարանհրաժեշտ

պարագաներով:
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Բացիվերընշվածներից՝որոշվեցնաև1936-37ուսումնական

տարվաաշխատանքներըավարտելԵրևանում«Անդրկովկա-

սյանբոլշևիկյանկազմակերպություններիպատմությանհար-

ցիշուրջը»կազմակերպվածցուցահանդեսըդիտելուէքսկուր-

սիաներով:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.52,թ.63-64,75)

8 օգոստոսի – Պետական համալսարանի ռեկտոր է նշանակվում
ԱնուշավանԱրզումանյանը(պաշտոնավարելէմինչև1937թ.

հոկտեմբերի5-ը):

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.10,գ.82,թ.1,7,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ58-60)

5հոկտեմբերի –ՀԿ(բ)ԿԿենտկոմիբյուրոյիորոշմամբՀԽՍՀպետա-

կան համալսարանի ռեկտոր է նշանակվում Նորայր Դաբա-

ղյանը(պաշտոնավարելէմինչև1937թ.նոյեմբերամիսը):

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.1,գ.10,թ.19,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ62-63)

16նոյեմբերի –ՀԿ(բ)ԿԿենտկոմիբյուրոյիորոշմամբԵրևանիպե-
տականհամալսարանիռեկտորէնշանակվումԿամսարԱռա-

քելյանը(պաշտոնավարելէմինչև1938թ.հունվարամիսը):

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.1,ց.123,գ.2193,թ.10,

նույնտեղումց.61,գ.3091,թ.14,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ65-66)
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1937-38 ուստարում Երևանի պետական համալսարանի ուսա-

նողների թիվը 1344 էր: Ըստֆակուլտետների և բաժինների՝ նրանք

բաշխված էին հետևյալ կերպ. Տնտեսագիտական ֆակուտետում`

230ուսանող,Պատմությանֆակուլտետում`140,Ֆիլոլոգիականֆա-

կուլտետում`185,Քիմիականֆակուլտետում`202,Կենսաբանական

ֆակուլտետում` 127, Աշխարհագրական-գեոլոգիական (երկրաբա-

նական)ֆակուլտետում`212,Ֆիզիկա-մաթեմատիկականֆակուլտե-

տում`156,Իրավաբանականֆակուլտետում`92:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.70,թ.1)

Երևանիպետականհամալսարանումդասավանդումէր133դա-

սախոս,սովորումէր44ասպիրանտ,գործումէին14լաբորատորիա,

10կաբինետև2արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Երևանի պետական համալսարանում պաշտպանվեց առաջին

թեկնածուականատենախոսությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19հոկտեմբերի1960)

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետում սկսում է գործել

մաթեմատիկականանալիզի և ֆունկցիաներիտեսությանամբիոնը

(մինչև1978թ.այնղեկավարելէՀԽՍՀԳԱակադեմիկոս,պրոֆեսոր

Ա.Շահինյանը):Այսամբիոնումենսկսվելֆունկցիաներիտեսության

գծովառաջինարդյունավետհետազոտությունները,որոնքհետագա-

յումշարունակվելենՀԽՍՀԳԱմաթեմատիկայիինստիտուտիհետ

համագործակցելով:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ43)
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ՀակոբՄանանդյանինշնորհվումէպատմականգիտությունների

դոկտորիաստիճան:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետական

համալսարանը.1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ203)

Քիմիականֆակուլտետումստեղծվումէանալիտիկքիմիայիամ-

բիոն:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.14,գ.12,թ.8)

Համալսարանինկիցկազմակերպվումէլեկտորիում,որիխնդիրն

էր գիտելիքների հանրայնացում աշխատավորների մեջ հանրային

դասախոսություններկազմակերպելումիջոցով:

(Տե՛սՊետրոսյանԳ.,Երևանիպետականհամալսարանը,Երևան,1941,էջ34)

Աշխարհագրական և Երկրաբանական ֆակուլտետները կրկին

միացվում են, և միացյալ`Աշխարհագրական-երկրաբանականֆա-

կուլտետիդեկանէնշանակվումդոցենտ,հետագայումպրոֆեսորՀ.

Ստեփանյանը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ189)

Համալսարանումկազմակերպվումէռադիոֆիզիկայիևէլեկտրո-

նիկայիամբիոնը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ50)

Համալսարանում ստեղծվում է ռուսաց լեզվի և գրականության

բաժին: Այդ հանգամանքը հնարավորություն տվեց զգալիորեն բա-

րելավելուռուսացլեզվիդրվածքըինչպեսմիջնակարգդպրոցներում,

այնպեսէլբուհերում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ122)
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հունիսի –Երևանիպետականհամալսարանիռեկտորէնշանակվում
ԳարեգինՊետրոսյանը(պաշտոնավարելէմինչև1941թ.սեպ-

տեմբերամիսը,որիցհետոկամավորմեկնելէռազմաճակատ):

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.1,գ.12,թ.3,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ68-73)

հունիս – Համալսարանըտալիս է201 շրջանավարտ՝10ֆիզիկոսև
մեխանիկոս-մաթեմատիկոս, 28 քիմիկոս, 19 երկրաբան, 17

կենսաբան,15պատմաբան,66տնտեսագետ,23իրավաբան,

23բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

14նոյեմբերի –ՀամԿ(բ)ԿԿենտկոմիորոշմանհիմանվրաԵրևանի
պետականհամալսարանիլենինիզմիևկուսակցությանպատ-

մության ամբիոնը վերանվանվում է մարքսիզմ-լենինիզմի հի-

մունքներիամբիոն,որիվարիչէնշանակվումդոց.Ղ.Վարդա-

պետյանը(1956թ.ամբիոնըվերանվանվումէԽՄԿԿպատմու-

թյանամբիոն):

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,

ԲարսեղյանՀ.,ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,

Երևան,1970,էջ108)
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1939

1938-39 ուստարում Երևանի պետական համալսարանի ուսա-

նողների թիվը 1580 էր: Ըստֆակուլտետների և բաժինների՝ նրանք

բաշխված էին հետևյալ կերպ. Տնտեսագիտական ֆակուլտետում`

247ուսանող,Պատմությանֆակուլտետում`175,Ֆիլոլոգիականֆա-

կուլտետում`283,Քիմիականֆակուլտետում`216,Կենսաբանական

ֆակուլտետում`145,Աշխարհագրականֆակուլտետում`113,Գեոլո-

գիական`(երկրաբանական)ֆակուլտետում`132,Ֆիզիկա-մաթեմա-

տիկական ֆակուլտետում` 171, Իրավաբանական ֆակուլտետում`

98:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.70,թ.1)

Երևանիպետականհամալսարանումդասավանդումէր136դա-

սախոս,սովորումէր41ասպիրանտ,գործումէին7լաբորատորիա,16

կաբինետև2արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Ֆիզիկա-մաթեմատիկականֆակուլտետումստեղծվումէընդհա-

նուրֆիզիկայիամբիոն,որիվարիչէնշանակվումդոց.Ռ.Հովհաննի-

սյանը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,

ԲարսեղյանՀ.,ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,

ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ53)

Հ.ՄանանդյանըընտրվումէԽՍՀՄգիտություններիակադեմի-

այիիսկականանդամ:

(Տե՛սՄերանվանիդասախոսները,մասI,

խմբ.՝ՆերսիսյանՄ.,ԹադևոսյանԹ.,ՊիվազյանԷմ.,

Երևան,1970,էջ160)



115

1939

ՀաստատվեցԵրևանիպետականհամալսարանինորկանոնա-

դրությունը:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.66,թ.1-32)

16-22 մայիսի – Երևանի պետական համալսարանում ռեկտորատը
կազմակերպում է ուսանողական առաջին գիտական կոնֆե-

րանսը,որինմասնակցումէր23ուսանող:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.117,թ.1)



հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըցերեկայինուսուցման
գծովտալիս է 267 շրջանավարտ՝ 14ֆիզիկոսևմեխանիկոս-

մաթեմատիկոս,38քիմիկոս,29երկրաբան,25աշխարհագրա-

գետ,15կենսաբան,33պատմաբան,57տնտեսագետ,31իրա-

վաբան,25բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)
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1939-40 ուստարում Երևանի պետական համալսարանի ուսա-

նողների թիվը 1718 էր: Ըստֆակուլտետների և բաժինների՝ նրանք

բաշխված էին հետևյալ կերպ. Տնտեսագիտական ֆակուտետում`

236ուսանող,Պատմությանֆակուլտետում`211,Ֆիլոլոգիականֆա-

կուլտետում`363,Քիմիականֆակուլտետում`228,Կենսաբանական

ֆակուլտետում` 170, Աշխարհագրական-գեոլոգիական` (երկրաբա-

նական)ֆակուլտետիաշխարհագրականբաժնում`115,ևգեոլոգիա-

կանբաժնում`116,Ֆիզիկա-մաթեմատիկականֆակուլտետում`183,

Իրավաբանականֆակուլտետում`96:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.70,թ.1)

Երևանիպետականհամալսարանումդասավանդումէր147դա-

սախոս,սովորումէր42ասպիրանտ,գործումէին11լաբորատորիա,

13կաբինետև2արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Համալասարանի գիտականգրադարանի գրքայինֆոնդը կազ-

մումէր135.000տպագրականմիավոր,որիցգույքագրմանենթարկ-

վածէրմոտ80.000-ը,մոտ50.000-իհամարկազմվածէրայբբենա-

կանգրացուցակ,իսկ20.000-իհամար`համակարգվածգրացուցակ,

այսինքն՝հիմնադրմանպահիցմինչև1940թ.ամբողջովինմշակված

էրընդամենը20.000-ը:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.68,թ.1)

Երևանիպետականհամալսարանումգործումէր41ամբիոն:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.39,թ.5-6)
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1 փետրվարի – Համալսարանի ռեկտորատի նիստի օրակարգում
դրված էր նոր կազմավորվողամբիոնների հաստիքացուցակ-

ների(զեկուցող՝Ալ.Մելիքյան)ևշրջանավարտներիբաշխման

հարցերը (զեկուցող՝ Գ. Պետրոսյան): Նոր բացվող ամբիոն-

ների ցուցակի՝ Ալ. Մելիքյանի կողմից ներկայացվելուց հետո

որոշվեց Լուսժողկոմատի միջոցով բարձրագույն կրթության

կոմիտեիառաջհարցբարձրացնել համալսարանումկազմա-

վորելու նորամբիոններ` որոշ դեպքերում կատարելովարդեն

իսկեղածամբիոններիբաժանում.

1) Պատմության ֆակուլտետում հիմնել հնագիտության

(արխեոլոգիայի)ամբիոն:

2)Աշխարհագրության և երկրաբանությանֆակուլտետում

գոյություն ունեցող գեոլոգիայի ամբիոնից առանձնացնել և

ստեղծել`ա) օգտակարհանածոների և գեոքիմիայիամբիոն,

բ)պատմականգեոլոգիայիևպալեոնտոլոգիայիամբիոն:

3) Ֆիլոլոգիական ֆակուլտետի ընդհանուր լեզվաբանու-

թյան և հայոց լեզվիամբիոնիփոխարեն ստեղծել`ա) հայոց

լեզվիամբիոն,բ)ընդհանուրլեզվաբանությանամբիոն:

4)Ֆիզիկա-մաթեմատիկականֆակուլտետիանալիզիամ-

բիոնիցառանձնացնելևստեղծելնոր`դիֆերենցիալհավասա-

րումներիամբիոն:

5) Տնտեսագիտական ֆակուլտետում հիմնել խորհրդային

առևտրիէկոնոմիկայիևպլանավորմանամբիոն:

6)Բիոլոգիականֆակուլտետիզոոլոգիայիամբիոնըբաժա-

նելերկուամբիոնի`ա)ողնաշարավորներիամբիոն,բ)անող-

նաշարավորներիամբիոն:

Բացիվերընշվածից՝նիստումորոշվեց,որդեկաններընոր

բացվող ամբիոնների մանրամասն գործառույթները պետք է

ներկայացնենուսումնականմաս:Ինչվերաբերումէշրջանա-

վարտներիբաշխմանհարցին,ապաորոշվեց.1)նախօրոք`վեց

ամիս առաջ, բոլոր շրջանավարտներին անխտիր նշանակել

աշխատանքի,2)պետականքննություններնավարտելուցհե-

տոորոշել,թեումպետքէթույլատրելասպիրանտականքննու-

թյուններին:Միքանիտեխնիկականհարցերիցբացի՝որոշվեց



118

1940

նաևխնդրելԼուսժողկոմատինուսանողներինշանակմանաշ-

խատանքներնավարտելոչուշ,քանմինչև1940թ.մարտի5-ը:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.4,գ.18,թ.11-12)

13մարտի –Բարձրագույնդպրոցիգործերիհամամիութենականկո-
միտեի որոշման մեջարձանագրված է. «Երևանիպետական

համալսարանը դառնում է Հայաստանի գիտահետազոտա-

կանաշխատանքիևգիտականումանկավարժականկադրերի

պատրաստմանխոշորկենտրոնևիրաշխատանքիմեջձեռքէ

բերելմիշարքնվաճումներ»:

(ՊետրոսյանԳ.,Երևանիպետականհամալսարանը,

Երևան,1941,էջ19-20)

28մարտի –Բարձրագույնդպրոցիգործերիհամամիութենականկո-
միտեի նախագահ Ս. Կաֆտանովի հրամանով Խորհրդային

Հայաստանի լուսժողկոմի բարձրագույն ուսումնական հաս-

տատությունների,ֆակուլտետների1940-41ուստարվաընդու-

նելությանհամարհաստատվումէարտադրությունիցկտրված

1560տեղ,որից600-ըհամալսարանինէրհատկացվում:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ,20,ց.9,գ.24,թ.7)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէցերեկայինու-
սուցման248շրջանավարտ՝14ֆիզիկոսևմեխանիկոս-մաթե-

մատիկոս, 28քիմիկոս, 23 երկրաբան, 31աշխարհագրագետ,

17 կենսաբան, 38պատմաբան, 37տնտեսագետ, 32 իրավա-

բան,28բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

11 հուլիսի – Ռեկտորի աշխատասենյակում տեղի է ունենում
խորհրդակցություն դեկանների, կուսակցական, կոմերիտա-

կան և արհմիութենական կազմակերպությունների ներկայա-

ցուցիչների մասնակցությամբ:Օրակարգումասպիրանտների

1939-40թթ.աշխատանքներիամփոփումըև1940թ. ընդունե-

լության նախապատրաստման հարցերն էին: Լսելով 1940 թ.



119

1940

շրջանավարտներիցասպիրանտականքննություններինմաս-

նակցելուհարցը`որոշվումէթույլատրելմիայնգերազանցիկ-

ներին:Առաջադրվումենհետևյալշրջանավարտները.՝

1.ՄողտմունյանՄելիք(Պատմությանֆակ.),

2.ԲաղմանյանԱնդրանիկ(Պատմությանֆակ.),

3.ՍարգսյանՍուրեն(Պատմությանֆակ.),

4.ՈսկանյանԱրմենակ(Աշխարհագրականֆակ.),

5.ԹադևոսյանԳևորգ(Իրավաբանականֆակ.),

6.ՊարտիզունիՎաչե(Ֆիլոլոգիականֆակ.),

7.ԲաղդասարյանԱրտո(Ֆիլոլոգիականֆակ.),

8.ՍամվելյանԿարապետ(Տնտեսագիտականֆակ.),

9.ԲուդաղյանԳևորգ(Իրավաբանականֆակ.),

10.ԱվետիսյանԱրևհատ(Կենսաբանականֆակ.):

Այնուհետև լսելով1940-41ուստարվաուսանողներիընդու-

նելությանհանձնաժողովներիհարցը`հաստատումենհետևյալ

հանձնաժողովները`հայոցլեզվիևգրականության2հանձնա-

ժողով,ռուսացլեզվիևգրականության2հանձնաժողով,օտար

լեզուների հանձնաժողով, պատմության հանձնաժողով, աշ-

խարհագրության հանձնաժողով, ֆիզիկայի հանձնաժողով,

մաթեմատիկայիհանձնաժողով,քիմիայիհանձնաժողով:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ,20,ց.4,գ.18,թ.117-121)

1սեպտեմբերի–Հր.Աճառյանիղեկավարությամբստեղծվեցարևե-
լյան բանասիրության ամբիոն, Բանասիրական ֆակուլտետի

կազմումբացվեցարևելյանլեզուներիևգրականությանբաժին՝

երկուճյուղերով`իրանականևարաբական:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,

ԲարսեղյանՀ.,ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,

Երևան,1970,էջ134)
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1940-41 ուստարում Երևանի պետական համալսարանի ուսա-

նողների թիվը 1461 էր: Ըստֆակուլտետների և բաժինների՝ նրանք

բաշխված էին հետևյալ կերպ. Տնտեսագիտական ֆակուտետում`

170ուսանող,Պատմությանֆակուլտետում`174,Ֆիլոլոգիականֆա-
կուլտետում`355,Քիմիականֆակուլտետում`191,Կենսաբանական
ֆակուլտետում`157,Աշխարհագրական-գեոլոգիականֆակուլտետի
(երկրաբանական) աշխարհագրական բաժնում 76, գեոլոգիական
բաժնում`94,Ֆիզիկա-մաթեմատիկականֆակուլտետում`157,Իրա-
վաբանականֆակուլտետում`87:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.70,թ.2)

Երևանի Վ. Մ. Մոլոտովի անվան պետական համալսարանում
դասավանդում էր 158 դասախոս, սովորում էր 54ասպիրանտ, գոր-
ծումէին12լաբորատորիա,13կաբինետև2արհեստանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

5փետրվարի –ԲավարարելովՀայկականԽՍՀխորհրդայինևկու-
սակցական ղեկավար մարմինների միջնորդությունը, ԽՍՀՄ
Գերագույն խորհրդի որոշմամբ, Երևանի պետական համալ-
սարանըկոչվեցՎ.Մ.Մոլոտովիանունով:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.3,թ.21,

տե՛սնաևԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.2)

հունիս–ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
տալիսէցերեկայինուսուցման294շրջանավարտ՝18ֆիզիկոս
և մեխանիկոս-մաթեմատիկոս, 37 քիմիկոս, 14 երկրաբան, 18
աշխարհագրագետ,44կենսաբան,33պատմաբան,36տնտե-
սագետ,34իրավաբան,60բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)
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22հունիսի –ՍկսվումէՀայրենականմեծպատերազմը:
(Տե՛սԵնգոյանՓ.,ԵրևանիհամալսարանըՀայրենականմեծ

պատերազմիտարիներին,Երևան,1975,էջ9)

25հունիսի–Համալսարանիմիխումբուսանողներ,այդթվում՝աղ-
ջիկներ,զինվորականկոմիսարիատումհարցումենանում,թե
երբկարողենմեկնելԿարմիրբանակկամկարո՞ղենցուցա-
կագրվելկամավորականջոկատներում:Համալսարանի850ու-
սանողներուդասախոսներմեկնեցինբանակ`ծառայելուհայ-
րենիքիպաշտպանությանգործին:

(Տե՛սԵնգոյանՓ.,ԵրևանիհամալսարանըՀայրենականմեծ

պատերազմիտարիներին,Երևան,1975,էջ11,

ԲունիաթյանՀ.,Գիտությանօջախը,տե՛ս

«ՍովետականՀայաստան»հասարակական-քաղաքականևգրական

գեղարվեստականպատկերազարդամսագիր,N1,Երևան,1945,էջ28)

12հուլիսի –Համալսարանումհրավիրվումէուսանողականհավաք,
որտեղքննարկվումէբերքահավաքիժամանակգյուղիաշխա-
տավորությաննօգնելուհարցը:Հավաքումորոշումընդունվեց
մեկնելուգյուղականշրջաններևփոխարինելուռազմաճակատ
մեկնածկոլտնտեսականներին:

(Տե՛սԵնգոյանՓ.,ԵրևանիհամալսարանըՀայրենականմեծ

պատերազմիտարիներին,Երևան,1975,էջ12)

30 օգոստոսի – Համալսարանում տեղի է ունենում ուսանողության
և դասախոսական կազմի ժողով: Զեկուցումով հանդես է
գալիս համալսարանի ռեկտոր Գարեգին Պետրոսյանը: Նա
ներկայացնումէնորուսումնականտարումռեկտորատի,կու-
սակցական ու հասարակական կազմակերպությունների և
դասախոսական կազմի անելիքները, ուսումնադաստիարակ-
չականաշխատանքիառանձնահատկություններըևկադրերի
պատրաստմանգործումպատերազմականժամանակաշրջա-
նումառաջադրվողնորխնդիրները:

(Տե՛սԵնգոյանՓ.,ԵրևանիհամալսարանըՀայրենական

մեծպատերազմիտարիներին,Երևան,1975,էջ14)
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16սեպտեմբերի– Համալսարանումհրավիրվում էկուսակցականև
կոմերիտական ակտիվի միացյալ նիստ: Հրապարակվում է

ՀԿԿ Կենտկոմի որոշումը` բոլոր հիմնարկություններում աշ-

խարհազոր կազմակերպելու մասին: Այդ որոշման մեջ աս-

ված էր, որ պատերազմի պայմաններում հանրապետության

կուսակցական ու հասարակական կազմակերպությունների

կարևորագույնխնդիրներիցմեկն էլայն է, որնրանցջանքե-

րով քաղաքներում, գյուղերում, կոլտնտեսություններում, սով-

խոզներում, ձեռնարկություններում ու բարձրագույն ուսում-

նականհաստատություններումստեղծվենժողովրդականաշ-

խարհազորներևզարկտրվիաշխատավորությանռազմական

պատրաստությանը:

(Տե՛սԵնգոյանՓ.,ԵրևանիհամալսարանըՀայրենական

մեծպատերազմիտարիներին,Երևան,1975,էջ15-16)

17սեպտեմբերի –Համալսարանիբակումկազմակերպվումէհավաք
բոլորդասախոսների, վարչականապարատիաշխատողների

և ուսանողների մասնակցությամբ: Տեղում, ըստ ֆակուլտետ-

ների,նշանակվումենդասակներիհրամանատարներուքաղ.

գծովտեղակալներ:

(Տե՛սԵնգոյանՓ.,ԵրևանիհամալսարանըՀայրենական

մեծպատերազմիտարիներին,Երևան,1975,էջ16)

հոկտեմբեր -Աշխարհազորայինպարապմունքներըհաջողկազմա-

կերպելուևմայրաքաղաքիռազմապաշտպանականկառույց-

ներիգործունեությաննակտիվորենմասնակցելուհամարհա-

մալսարանի կոլեկտիվը շնորհակալագիր է ստանումԵրևանի

կայազորիհրամանատարից:

(Տե՛սԵնգոյանՓ.,ԵրևանիհամալսարանըՀայրենական

մեծպատերազմիտարիներին,Երևան,1975,էջ17)



123

1942

1942

Երևանի Վ. Մ. Մոլոտովի անվան պետական համալսարանում

սովորումէին1044ուսանողև32ասպիրանտ,դասավանդումէր132

դասախոս,գործումէին12լաբորատորիա,14կաբինետև2արհես-

տանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Համալսարանիգիտականնստաշրջանումպրոֆ.Ա.Տեր-Պողո-

սյանըառաջինանգամխոսումէՀայաստանիդեռևսչուսումնասիր-

վածնեմատոդոֆաունայիմասին:

(Տե՛ս«ՍովետականՀայաստան»,21ապրիլի1953)

Գրականագիտականվաստակիևգիտամանկավարժականար-

գասավորգործունեությանհամարԱրսենՏերտերյանինշնորհվումէ

բանասիրականգիտություններիդոկտորիաստիճան:

(Տե՛սՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսարանը.

1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ212)

Գրիգոր Այվազի Ղափանցյանին առանց ատենախոսության

պաշտպանության շնորհվում են գիտության վաստակավոր գործչի

պատվավորկոչումևդոկտորիգիտականաստիճան:

(Տե՛սՄերանվանիդասախոսները,մասI,

խմբ.՝ՆերսիսյանՄ.,ԹադևոսյանԹ.,ՊիվազյանԷմ.,

Երևան,1970,էջ157)

ԱբրահամևԱրտեմԱլիխանյաններըԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովի

անվանպետական համալսարանում հիմնում ենտիեզերական ճա-

ռագայթներիուսումնասիրմանլաբորատորիա:

(Տե՛սՄերանվանիդասախոսները,մասII,կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,

ԳասպարյանՀ.Ք.,Երևան,2006,էջ16)
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21 մարտի – Համալսարանի ԼԿԵՄ կոմիտեի հաշվետվության մեջ
նշվումէ,որկոմերիտականներիուժերով6ամսումհավաքվել

ու պետությանն են հանձնվել 235 տոննա գունավոր մետաղ,

5820 ռ. փոխառությանպարտատոմս, կիրակնօրյակների մի-

ջոցով`5373ռուբլի:Պաշտպանությանֆոնդիհամարհանձնել

են3670ռ.չերվոնեց,բանակայիններիընտանիքներինօգնելու

համար՝1780ռուբլի:

(Տե՛սԵնգոյանՓ.,ԵրևանիհամալսարանըՀայրենականմեծ

պատերազմիտարիներին,Երևան,1975,էջ34)

հունիս–ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարա-
նըցերեկայինուսուցմանգծովտալիսէ185շրջանավարտ՝12

ֆիզիկոսևմեխանիկոս-մաթեմատիկոս,17քիմիկոս,9երկրա-

բան,14աշխարհագրագետ,16կենսաբան,13պատմաբան,34

տնտեսագետ,7իրավաբան,63բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

10օգոստոսի–ՀԽՍՀլուսժողկոմատիհրամանովԵրևանիՎ.Մ.Մո-

լոտովիանվանպետականհամալսարանիռեկտորէնշանակ-

վումՀրաչյաԲունիաթյանը (պաշտոնավարել էմինչև1947թ.

հունվարամիսը):

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.10,գ.138,թ.4,24,

տե՛սնաևԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.1,գ.13,թ.47)
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Երևանի Վ. Մ. Մոլոտովի անվան պետական համալսարանում
սովորում էին 820 ուսանողև 22ասպիրանտ, դասավանդում էր 101
դասախոս,գործումէր12լաբորատորիա,15կաբինետև2արհեստա-
նոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Երևանի Վ. Մ. Մոլոտովի անվան պետական համալսարանում
առաջինանգամպաշտպանվեցդոկտորականատենախոսություն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19հոկտեմբերի1960)

ԵրվանդԳալուստիՏեր-Մինասյանինառանցատենախոսության
պաշտպանությանշնորհվումէբանասիրականգիտություններիդոկ-
տորիգիտականաստիճան,երկուտարիանց`նաևպրոֆեսորիկո-
չում:

(Տե՛սՄերանվանիդասախոսները,մասI,խմբ.՝ՆերսիսյանՄ.,

ԹադևոսյանԹ.,ՊիվազյանԷմ.,Երևան,1970,էջ235)

22փետրվարի –ԽՍՀՄԺողկոմխորհըգնդապետԱնդրանիկՂազա-
րյանին շնորհում է գեներալ-մայորի զինվորականկոչում (նա
նախքանՀայրենականպատերազմիսկսվելըեղել էրհամալ-
սարանիռազմականամբիոնիվարիչ):

(Տե՛սՄալխասյանԱ.,Սովետական

բանակիհայգործիչները,Երևան,1965,էջ374)

հունիս –ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
տալիսէցերեկայինուսուցման44շրջանավարտ՝2քիմիկոս,6
երկրաբան, 1աշխարհագրագետ, 4 կենսաբան, 14տնտեսա-
գետ,12իրավաբան,5բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)
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17սեպտեմբերի –ԽՍՀՄԳերագույնխորհրդի  նախագահությունը

համալսարանականԱնդրանիկՂազարյանինպարգևատրում

էՍուվորովի1-ինաստիճանիշքանշանով:

(Տե՛սՄալխասյանԱ.,Սովետական

բանակիհայգործիչները,Երևան,1965,էջ376)

16 հոկտեմբերի – Համալսարանական Անդրանիկ Ղազարյանին
շնորհվումէԽորհրդայինՄիությանհերոսիկոչում:

(Տե՛սՄալխասյանԱ.,Սովետական

բանակիհայգործիչները,Երևան,1965,էջ376)
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Երևանի Վ. Մ. Մոլոտովի անվան պետական համալսարանում

սովորումէին1009ուսանողև38ասպիրանտ,դասավանդումէր131

դասախոս,գործումէին13լաբորատորիա,16կաբինետև2արհես-

տանոց։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.46,թ.3)

Ֆիզիկա-մաթեմատիկականֆակուլտետումստեղծվումէերկրա-

չափությանևհանրահաշվիամբիոն:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.19)

Համալսարանիգրադարանինտրվումէգիտականգրադարանի

3-րդկարգ:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտականգրադարանը,

Երևան,2001,էջ4)

հունիս –ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարա-
նըտալիս էցերեկայինուսուցման98 շրջանավարտ`2ֆիզի-

կոսևմեխանիկոս-մաթեմատիկոս,10քիմիկոս,7երկրաբան,7

աշխարհագրագետ,9կենսաբան,18պատմաբան,8տնտեսա-

գետ,4իրավաբան,33բանասեր:

 (Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

19 հուլիսի– ՀԽՍՀարտաքինգործերիժողկոմՍ.Կարապետյանը

դիմում է ԽՍՀՄ Ժողկոմխորհին կից Բարձրագույն դպրոցի

գործերիհամամիութենականկոմիտեինախագահՍ.Վ.Կաֆ-

տանովին՝ նշելով, որ ՀԽՍՀարտգործժողկոմի ևարտասահ-

մանում Համամիութենական մշակութային կապերի կազմա-
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կերպությանհայկականմասնաճյուղիստեղծմաննպատակով

իրամբողջ սրությամբ դրվում է բարձրագույն դիվանագիտա-

կանկրթությամբկադրերիպատրաստմանանհրաժեշտությու-

նըՀայաստանում:Ուստիանհրաժեշտէրհամարվում1944-45

ուստարվանիցհամալսարանումհիմնադրելՄիջազգայինհա-

րաբերություններիֆակուլտետ`1-ինկուրսիհամարնախատե-

սելով35-40ուսանողիընդունելություն:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.326,ց.1,գ.13,թ.3-4)
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ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանիգի-

տականգրադարաննուներ200.000-իցավելիգիրք:Այներկրորդմեծ

գրադարաննէրԽորհրդայինՀայաստանում:

(Տե՛սԲունիաթյանՀ.,Գիտությանօջախը,տե՛ս

«ՍովետականՀայաստան»հասարակական-քաղաքականևգրական

գեղարվեստականպատկերազարդամսագիր,N1,Երևան,1945,էջ27)

Մ.Ջրբաշյանըպաշտպանում էթեկնածուականատենախոսու-

թյուն՝«Անալիտիկֆունկցաներիներկայացնելիությանտեսությանմի

քանիհարցեր»թեմայով:ՍաԵրևանիհամալսարանումմաթեմատի-

կայի գծովառաջին թեկնածուականատենախոսությանպաշտպա-

նություննէր:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ38)

Ստեփան Դանիելի Լիսիցյանին շնորհվում է ՀայկականԽՍՀ

գիտությանվաստակավորգործչիկոչում:

(Տե՛սՄերանվանիդասախոսները,մասI,

խմբ.՝ՆերսիսյանՄ.,ԹադևոսյանԹ.,ՊիվազյանԷմ.,

Երևան,1970,էջ107)

1հունվարի –ԽՍՀՄԺողկոմխորհինկիցԲարձրագույնդպրոցիգոր-

ծերի համամիութենական կոմիտեի նախագահ Ս. Վ. Կաֆ-

տանովի հրամանով Երկրաբանական-աշխարհագրական

ֆակուլտետը բաժանվեց 2` Երկրաբանական-հողագիտական

և Աշխարհագրական ֆակուլտետների, իսկ Ֆիզիկա-մաթե-

մատիկական ֆակուլտետում ստեղծվեցին 2 նորամբիոններ`

աստղաֆիզիկայի և ատոմային միջուկի: Այսպիսով՝ համալ-
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սարանում գործում էին ինը ֆակուլտետներ` մասնագիտաց-

ված բաժիններով. Ֆիլոլոգիական (հայկական, արևելյան,

եվրոպական և ռուսական բաժիններով),Պատմության, Իրա-

վաբանական,Տնտեսագիտական,Քիմիական,Ֆիզիկա-մաթե-

մատիկական, Բիոլոգիական, Երկրաբանական-հողագիտա-

կան,Աշխարհագրական:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.9,գ.43,թ.1,տե՛սնաև

ԲունիաթյանՀ.,Գիտությանօջախը,տե՛ս

«ՍովետականՀայաստան»հասարակական-քաղաքականևգրական

գեղարվեստականպատկերազարդամսագիր,N1,Երևան,1945,էջ27)

հունիս–ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
տալիսէցերեկայինուսուցման140շրջանավարտ`2ֆիզիկոս

և մեխանիկոս-մաթեմատիկոս, 11 քիմիկոս, 3 երկրաբան, 12

աշխարհագրագետ,10կենսաբան,9պատմաբան,8տնտեսա-

գետ,16իրավաբան,69բանասեր:

 (Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

1սեպտեմբերի –ՀամալսարանումստեղծվեցՄիջազգայինհարաբե-
րություններիֆակուլտետը,որըգործելէմինչև1954թ.:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.5)
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23ապրիլի –ՏեղիունեցավԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետա-
կան համալսարանի հոբելյանական նստաշրջանի երկրորդ

լիագումարնիստը:ԶեկուցումներովհանդեսեկանԳ.Արեշյա-

նը («Ամուսնությունը և ընտանիքը սովետական պետության

մեջ»),Ա.Հակոբյանը(«Թերմոդինամիկայիերկրորդսկզբուն-

քինորհիմնավորմանմասին»),Մ.Թումանյանը(«Գարուզար-

գացմանհիմնականէտապներըՀայաստանում»):Գիտական
նիստերտեղիունեցաննաևպատմական,ֆիլոլոգիական,փի-

լիսոփայական,ֆիզիկա-մաթեմատիկական,քիմիականևբիո-

լոգիականգիտություններիբաժանմունքներում:

(Տե՛ս«ՍովետականՀայաստան»,25ապրիլի1946)

25ապրիլի –Համալսարանիհիմնադրման25-ամյակիառթիվ,ՀԽՍՀ

Գերագույնխորհրդի նախագահության հրամանագրով, բազ-

մամյաբեղմնավորգիտականգործունեությանև մասնագետ-

ներ պատրաստելու գործում ցուցաբերած ծառայությունների

համար Ալեքսանդր Նիկոլայի Մելիքյանին (ուսումնագիտա-

կանմասիպրոռեկտոր),ՍտեփանՍերգեյիՆերսիսյանին(հին

պատմությանամբիոնի վարիչ),ՎահանՀարությունիՌշտու-

նուն (ԽՍՀՄ ժողովուրդների պատմության ամբիոնի վարիչ),

Մուշեղ Հայրապետի Սանթրոսյանին (մանկավարժության

ամբիոնի վարիչ) շնորհվեց ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր

գործչիկոչում:

ՀԽՍՀԳերագույնխորհրդինախագահությանմեկայլհրա-

մանագրովհամալսարանիաչքիընկած76պրոֆեսորներ,դա-

սախոսներ և աշխատողներ պարգևատրվեցին ՀԽՍՀԳերա-

գույնխորհրդիպատվոգրով:

(Տե՛ս«ՍովետականՀայաստան»,26ապրիլի1946))
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27ապրիլի –ԵրևանիԱ.Սպենդիարյանիանվանօպերայիևբալետի
թատրոնումտեղիունեցավհանդիսավորնիստ`նվիրվածհա-

մալսարանի25-ամյակին:

Նախագահության կազմում էին ՀԽՍՀ Նախարարների

խորհրդինախագահԱ.Սարգսյանը,ՀԿ(բ)ԿԿենտկոմիպրո-

պագանդայիգծովքարտուղարԶ.Գրիգորյանը,ՀԽՍՀլուսա-

վորությաննախարարԳ.Աղբալյանը,ռեկտորՀ.Բունիաթյա-

նը,ՀԽՍՀԳԱփոխնախագահՎ.Համբարձումյանը,ակադե-

միկոսներԱ.Տերտերյանը,Հ.Աճառյանը,Գ.Ղափանցյանըև

ուրիշներ:ՆիստըբացվումէՀԽՍՀպետականհիմնիհնչյուն-

ներիներքո:ՌեկտորՀ.Բունիաթյանըհանդեսէգալիս«Երևա-

նիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը25տա-

րում»զեկուցումով:Այդտարիներիընթացքումհամալսարանը

տվելէ3.377մասնագետ-շրջանավարտներ:

(Տե՛ս«ՍովետականՀայաստան»,28ապրիլի1946)

հունիս–Երևանիհամալսարանըտալիսէ152շրջանավարտ(ցերե-
կայինուսուցման)`4ֆիզիկոսևմեխանիկոս-մաթեմատիկոս,6

քիմիկոս,8երկրաբան,7աշխարհագրագետ,18կենսաբան,15

պատմաբան,7տնտեսագետ,23իրավաբան,64բանասեր:

 (Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

դեկտեմբեր –ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսա-
րանումսովորումէ1990ուսանող,որից809-ը՝արականսեռի,

781-ը՝իգականսեռի:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.15,գ.78,թ.1)
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Համալսարանիամբիոններինկիցգործողուսանողականգիտա-

կանխմբակները միավորվեցինՈւսանողական գիտական ընկերու-

թյանմեջ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.39,թ.71)

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետում ստեղծվում է աստ-

ղաֆիզիկայիամբիոն,որըղեկավարումէրակադեմիկոսՎ.Համբար-

ձումյանը:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.20,տե՛սնաև

Երևանիպետականհամալսարան,պատ.խմբ.՝

ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ66)

17հունվարի– ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալ-
սարանիռեկտորէնշանակվումՀովհաննեսՊողոսյանը(պաշ-

տոնավարելէմինչև1948թ.դեկտեմբերի3-ը):

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.10,գ.138,թ.24,տե՛սնաև

Երևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ83-85)

հունիս–ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
տալիսէ67(ցերեկային)շրջանավարտ՝5ֆիզիկոսևմեխանի-

կոս-մաթեմատիկոս,4քիմիկոս,7երկրաբան,7կենսաբան,24

պատմաբան,8տնտեսագետ,12բանասեր:

 (Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)
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ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր և անօր-

գանական քիմիայի ինստիտուտի գիտական խորհուրդը առանց

ատենախոսությանպաշտպանությանԼևոնԱլեքսանդրիՌոտինյա-

նինշնորհումէքիմիականգիտություններիդոկտորիգիտականաս-

տիճան:

(Տե՛սՄերանվանիդասախոսները,մասI,խմբ.՝ՆերսիսյանՄ.,

ԹադևոսյանԹ.,ՊիվազյանԷմ.,Երևան,1970,էջ211)

հունիս–ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարա-
նըտալիսէ235(ցերեկային)շրջանավարտ՝15ֆիզիկոսևմե-

խանիկոս-մաթեմատիկոս,5քիմիկոս,13երկրաբան,7աշխար-

հագրագետ,11կենսաբան,25պատմաբան,37տնտեսագետ,

38իրավաբան,84բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)
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Ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետում ստեղծվում է

բարձրագույն մաթեմատիկայիամբիոն, որըապահովում էր ոչ մա-

թեմատիկական ֆակուլտետների ուսանողների մաթեմատիկայի

դասընթացները:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,պատ.խմբ.՝

ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ47)

Երկրաբանականֆակուլտետումհիմնադրվումէպատմականև

ռեգիոնալերկրաբանությանամբիոնը:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.23)

Կենսաբանական ֆակուլտետում ստեղծվում է գենետիկայի և

բջջաբանության (նախկինումգենետիկայիևդարվինիզմի)ամբիոն,

որտեղուսումնականաշխատանքներինզուգահեռծավալվելենգի-

տահետազոտականաշխատանքներ գենետիկայի, բջջաբանության

ևսաղմնաբանությանուղղությամբ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.14,գ.14,թ.10,

տե՛սնաևԳիտությունըՀայաստանում50տարում,գլխ.խմբ.՝

ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան.1973,էջ713)

ՊատմությանֆակուլտետիուսանողներՍ.Եսայանը,Հ.Բարթի-

կյանը,Գ.Տիրացյանը,Ս.Բաբայանըպարբերաբարմասնակցումեն

Կարմիրբլուրիհնագիտականպեղումներին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,24սեպտեմբերի1951)

ԽՍՀՄԳԱՎ.Ստեկլովիանվանմաթեմատիկականինստիտուտի

ասպիրանտ Ս. Մերգելյանի՝ գիտությունների թեկնածուի աստի-

ճանիհայցմանհամարներկայացրածատենախոսությունըմասնա-
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գիտական խորհուրդը գնահատում է որպես դոկտորական և նրան

շնորհում է ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի

գիտականաստիճան:

(Տե՛սՍ.Մերգելյան,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://www.ysu.am/persons/hy/Sergey-Mergelyan,մուտք՝12.07.2019)

ՀԽՍՀԿառավարությունըԵրևանիԵ.ՉարենցիևԱ.Մռավյան

փողոցների միջև ընկած տարածքի 8 հեկտար հողամասը  հատ-

կացնումէհամալսարանինորհամալիրիկառուցմանը:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.32,թ.1)

Համալսարանումսկսումէգործել(մինչև1956թ.)ֆիզիկա-մաթե-

մատիկականգիտություններիպատմությանամբիոնը:Այդտարինե-

րին համալսարանում կարդացվել են մաթեմատիկայի,աստղաբաշ-

խությանևմեխանիկայիպատմությանդասընթացներ:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ253)

Բանասիրականֆակուլտետիկազմումբացվումէժուռնալիստի-

կայիբաժին,որըգործումէմինչև1957թ.:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.25,տե՛սնաևԺուռնալիստիկայի

ֆակուլտետ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք`

http://www.ysu.am/faculties/hy/Journalism/section/about,մուտք՝12.07.2019)

մայիս – Երկրորդ անգամ համալսարանի ռեկտոր նշանակվում է
Գարեգին Պետրոսյանը (պաշտոնավարել է մինչև 1957 թ.

փետրվարամիսը):

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,

ֆ.1,գ.12,թ.1հակ.կողմ,տե՛սնաևԵրևանիպետական

համալսարանիռեկտորները(1919-1999),

կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ70)

հունիս –ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
տալիսէ244(ցերեկային)շրջանավարտ՝5ֆիզիկոսևմեխա-
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նիկոս-մաթեմատիկոս,19քիմիկոս,21երկրաբան,15աշխար-

հագրագետ,23կենսաբան,36պատմաբան,25տնտեսագետ,

25իրավաբան,75բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)
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Երկրաբանական ֆակուլտետում ստեղծվում է հանքաբանու-
թյանուքարագիտությանամբիոն:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.23,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարան,պատ.խմբ.՝

ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ129)

հունիս– ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
տալիսէ354(ցերեկային)շրջանավարտ`12ֆիզիկոսևմեխա-
նիկոս-մաթեմատիկոս,28քիմիկոս,30երկրաբան,18աշխար-
հագրագետ,16կենսաբան,34պատմաբան,41տնտեսագետ,
35իրավաբան,92բանասեր:Իրգոյությանընթացքումհամալ-
սարաննառաջինանգամտալիսէ48պատմաբան-միջազգայ-
նագետշրջանավարտներ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

20-23 նոյեմբերի – Համալսարանում հրավիրվում էպրոֆեսորադա-
սախոսական կազմի գիտական նստաշրջան` նվիրված Հա-
յաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման 30-րդ
տարեդարձին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,29նոյեմբերի1950)

25նոյեմբերի–Ֆիլոլոգիականֆակուլտետիդասախոսներըևուսա-
նողները հանդիպում են Ստալինյան մրցանակի դափնեկիր,
գրողՎ.Ա.Կավերինիհետ:Համալսարանականուսանողական
գիտականընկերությանխորհրդիառաջարկովնաընտրվումէ
համալսարանիուսանողականգիտականընկերությանպատ-
վավորանդամ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,29նոյեմբերի1950)
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29նոյեմբերի –Վերսկսվումէհամալսարանիթերթիհրատարակու-
թյունը«Սովետականուսանողություն»17անվամբ,որը1955թ.-

իցկոչվումէ«Երևանիհամալսարան»18:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.39,թ.75)

6 դեկտեմբերի–Ուսանողականգիտական ընկերությաննորընտիր
խորհրդի առաջին նիստում խորհրդի նախագահ է ընտրվում

Ֆիզիկա-մաթեմատիկականֆակուլտետի4-րդկուրսիուսանող

Մ.Ջրբաշյանը:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,9դեկտեմբերի1950)

19դեկտեմբերի–ՏեղիէունենումհամալսարանիՈՒԳԸարևելյանև
եվրոպականբաժանմունքներիմիացյալնիստ,որինմասնակ-

ցումէիննաևդասախոսներ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,23դեկտեմբերի1950)

20դեկտեմբերի –ՏեղիէունենումհամալսարանիՈՒԳԸտնտեսագի-
տականևիրավաբանականբաժանմունքներիհամատեղնիս-

տը:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,23դեկտեմբերի1950)
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հունվար – Ձմեռային արձակուրդների ընթացքում համալսարա-
նիԼԿԵՄկոմիտեիևարհկոմիտեիներկայացուցիչներիցևմի

խումբ գերազանցիկ ուսանողներից կազմված պատվիրակու-

թյունը մեկնեցՎրաստան`ԹբիլիսիիԻ.Վ.Ստալինիանվան

պետական համալսարանի հետ համագործակցություն հաս-

տատելուևաշխատանքայինփորձիփոխանակությունկատա-

րելունպատակով:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,10փետրվարի1951)

11հունվարի –ՀամալսարանիմեծդահլիճումՔաղաքականևգիտա-
կան գիտելիքների տարածման համամիութենական ընկերու-

թյան իսկական անդամ, տնտեսագիտական գիտությունների

թեկնածուԵ.Դանցիգըհանդեսեկավ«ԺամանակակիցԹուր-

քիայիքաղաքականդրությունը»զեկուցումով:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,20հունվարի1951)

18հունվարի –ՏեղիունեցավԲիոլոգիականֆակուլտետիամբիոն-
ներիմիացյալսեմինար`նվիրվածԻ.Պ.Պավլովիուսմունքին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,20հունվարի1951)

3փետրվարի–Համալսարանիմարզադահլիճումանցկացվեցինթեթև
ատլետիկայի մրցումներ` նվիրված Հայկական ԽՍՀ Գերա-

գույնխորհրդիընտրություններին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,10փետրվարի1951)

5 ապրիլի – Համալսարանի մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ համալ-
սարանի 30-րդ տարեդարձին նվիրված 13-րդ ուսանողական

և առաջին ասպիրանտական գիտական նստաշրջանների
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լիագումարնիստը:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,9ապրիլի1951)

8-16ապրիլի –Տեղիունեցանբասկետբոլիհանրապետականմրցում-
ներ «Նաուկա» սպորտային ընկերության առաջնության

շրջանակներում: Համալսարանի բասկետբոլիստներիաղջիկ-

ների թիմը գրավեցառաջինտեղը, իսկտղաների թիմը` երկ-

րորդ:

 (Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,25ապրիլի1951)

20 ապրիլի – Համալսարանի մեծ դահլիճում Հայկական ԽՍՀ գի-

տություններիակադեմիայի իսկականանդամպրոֆ.Գ.Ղա-

փանցյանը կարդաց զեկուցում՝ «Ժամանակակից հայերենի

լեզվաշինարարությանմասին»թեմայով:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,25ապրիլի1951)

21ապրիլի –ԱլբանականԺողովրդականՀանրապետությանգիտու-
թյուններիինստիտուտիգլխավորքարտուղարպրոֆ.ՊոլՊա-

պորիստոն,պատմությանևտնտեսագիտությանբաժանմունքի

վարիչպրոֆ.ԱլեքսԲոդոնևգյուղատնտեսությանբաժանմուն-

քիվարիչ,գյուղատնտեսԱդամԴելյունայցելումենԵրևանիՎ.

Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարան:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,25ապրիլի1951)

4-9 մայիսի – Տեղի է ունենում պրոֆեսորադասախոսական կազմի
35-րդգիտականնստաշրջանը`նվիրվածհամալսարանիհիմ-

նադրման30-րդտարեդարձին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,5մայիսի1951)

26մայիսի–Ալ.ՍպենդիարյանիանվանԼենինիշքանշանակիրօպե-
րայիևբալետիպետականակադեմիականթատրոնումտեղի

էունենումհանդիսավորնիստ`նվիրվածԵրևանիՎ.Մ.Մոլո-

տովի անվան պետական համալսարանի հիմնադրման 30-րդ
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տարեդարձին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,4հունիսի1951)

հունիս –ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
տալիսէ387(ցերեկային)շրջանավարտ`21ֆիզիկոսևմեխա-

նիկոս-մաթեմատիկոս,29քիմիկոս,21երկրաբան,19աշխար-

հագրագետ,34կենսաբան,34պատմաբան,40տնտեսագետ,

29 իրավաբան, 124 բանասեր, 36պատմաբան-միջազգայնա-

գետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

31հուլիսի –Մեծդահլիճումնորընդունվողներիհամարտեղիէունե-
նումհանդիպում,որիժամանակպարզաբանումներենտրվում

համալսարանիկառուցվածքիևուսանողներիպարտականու-

թյուններիմասին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,1օգոստոսի1951)

սեպտեմբեր– Պատմությանֆակուլտետիհնագիտությանևհայժո-
ղովրդիպատմությանբաժնի5-րդկուրսիմիխումբուսանողներ

մասնակցումենԳառնիիհնագիտականպեղումներին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,8հոկտեմբերի1951)

11 սեպտեմբերի – Տեղի է ունենում կոմերիտական կազմակերպու-
թյանակտիվիժողովը`նվիրվածկուրսայինևֆակուլտետային

կոմերիտականհաշվետու-ընտրականժողովներիընթացքինև

ակտիվիանելիքներինհաշվետուընտրություններիժամանակ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,17սեպտեմբերի1951)

22 սեպտեմբերի – ԼԿԵՄ կոմիտեն ևարհկոմիտեն կազմակերպում
եներեկո`նվիրվածԽաղաղությանպաշտպանությանհամաշ-

խարհային խորհրդի դիմումի համար ստորագրությունների

հավաքմանը:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,24սեպտեմբերի1951)
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14հոկտեմբերի–Տեղիունեցավհամալսարանիկոմերիտականկազ-
մակերպության12-րդգիտաժողովը:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,16հոկտեմբերի1951)

15 հոկտեմբերի – ԽՍՀՄ բարձրագույն ուսումնական հաստատու-

թյուններըևգիտահետազոտականինստիտուտներնավարտե-

ցինասպիրանտներիընդունելությունը:Ավելիքան1100բուհեր

ևգիտահետազոտականհիմնարկներենընդունվում7000աս-

պիրանտներ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,23հոկտեմբերի1951)

28հոկտեմբերի –Տեղիէունենումհամալսարանիուսանողականար-
հեստակցականմիությանկազմակերպության8-րդգիտաժողո-

վը:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,31հոկտեմբերի1951)

նոյեմբեր –Համալսարանիմեծդահլիճումտեղիէունենումմայրա-
քաղաքի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և

տեխնիկումներիուսանողներիհամաքաղաքայինժողով`նվիր-

վածՈւսանողներիմիջազգայինօրվան:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,21նոյեմբերի1951)

3 նոյեմբերի – Համալսարանում տեղի է ունենում ուսանողության,
պրոֆեսորադասախոսականկազմիևվարչատնտեսականմա-

սիաշխատողներիկոլեկտիվիհանդիսավորնիստը`նվիրված

Հոկտեմբերյանհեղափոխության34-րդտարեդարձին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,6նոյեմբերի1951)

26նոյեմբերի–Մեծդահլիճումտեղիէունենումդասախոսների,ու-
սանողության և վարչատնտեսական մասի աշխատողների

հանդիսավորնիստ`նվիրվածՀայաստանումխորհրդայինիշ-

խանությունհաստատման31-րդտարեդարձին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,28նոյեմբերի1951)
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դեկտեմբեր – Ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետի բարձրա-
գույնմաթեմատիկայիամբիոնըերիտասարդասիստենտներին

օգնելունպատակովկազմակերպումէմեթոդականզեկուցում՝

«Ինչպե՞սկազմակերպելգործնականպարապմունքները»թե-

մայով:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,25դեկտեմբերի1951)
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Երկրաբանականֆակուլտետումհիմնադրվումէօգտակարհա-

նածոներիհանքավայրերիորոնմանևհետախուզմանամբիոն:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.23)

29 հունվարի – Տեղի է ունենում համալսարանի ուսանողների և Մ.
Գորկուանվանիգականմիջնակարգդպրոցի10-րդդասարա-

նիաշակերտներիհանդիպումըերիտասարդգրողներՎ.Դավ-

թյանի,Ս.Խանզադյանի,Տեր-ԳրիգորյանիևԿարագյոզյանի

հետ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,8փետրվարի1952)

4փետրվարի–Կյանքիցհեռանում էԽՍՀՄգիտություններիակա-

դեմիայիևՀայկականԽՍՀգիտություններիակադեմիայիիս-

կականանդամ,ականավորհայագետ,գիտությանվաստակա-

վորգործիչ,պատմաբանՀակոբՀամազասպիՄանանդյանը:

Նույն ամսում նրա հիշատակը հավերժացնելու նպատակով

Հայկական ԽՍՀ Նախարարների խորհուրդը սահմանում է

ակադեմիկոսՀ.Մանանդյանիանվաներեքկրթաթոշակ,որոն-

ցիցմեկը՝800ռուբլիգումարով`ՀայկականԽՍՀգիտություն-

ների ակադեմիայի պատմության ինստիտուտում, և երկուսը՝

400-ականռուբլուչափով`Պատմությանֆակուլտետում:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,

8փետրվարի,16փետրվարի1952)

29փետրվարի –1մարտի-Համալսարանումտեղիէունենումգիտա-
կաննստաշրջան`նվիրվածռուսմեծգրողՆ.Վ.Գոգոլիմահ-

վան100-ամյատարելիցին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»3մարտի1952)
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մարտ –ՄեծդալիճումգումարվումէբողոքիմիտինգԱՄՆ-իկողմից
Կորեայումբակտերիոլոգիականզենքգործադրելուդեմ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,21մարտի1952)

մարտ –ԽՍՀՄՆախարարներիխորհուրդըհամալսարանիֆունկցի-

աների տեսությանամբիոնի դասախոս, ֆիզիկա-մաթեմատի-

կականգիտություններիդոկտորՍ.Ն.Մերգելյանինշնորհումէ

երկրորդաստիճանիմրցանակ՝ֆունկցիաներիկոնստրուկտիվ

տեսությանասպարեզումկատարածաշխատանքներիհամար,

որոնք ավարտվել են «ՍՍՌՄԳիտությունների ակադեմիայի

Վ. Ա. Ստեկլովի անվան Մաթեմատիկայի ինստիտուտի աշ-

խատություններում» 1951 թ. հրապարակած «Ֆունկցիաների

կոնստրուկտիվտեսությանմիքանիհարցեր»հոդվածում:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,21մարտի1952)

19մայիսի –ՄեծդահլիճումՖիլոլոգիականֆակուլտետիդեկանատի
ևտեղկոմինախաձեռնությամբտեղիէունենումհամալսարա-

նիուսանողներիևդասախոսներիհանդիպումըբանաստեղծՀ.

Շիրազիհետ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,23մայիսի1952)

հունիս –ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարա-
նըտալիսէ415(ցերեկային)շրջանավարտ՝25ֆիզիկոսևմե-

խանիկ-մաթեմատիկոս,14քիմիկոս,27երկրաբան,18աշխար-

հագրագետ,25կենսաբան,44պատմաբան,37տնտեսագետ,

72 իրավաբան, 127 բանասեր, 26պատմաբան-միջազգայնա-

գետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

հունիս– Համալսարանիգերազանցիկուսանողներից41հոգիստա-
նում են անվանական թոշակ: 10 ուսանողներ ստանում են

Ստալինիանվանթոշակ,իսկմյուսները`Մ.Ի.Կալինինի,Ա.Ս.

Պուշկինի,Հ.Թումանյանի,Շիրվանզադեի,Մ.Նալբանդյանի
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ևայլականավորգիտնականներիուգրողներիանվանթոշակ-

ներ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,9հունիսի1952)

հունիս –Համալսարանումսովորումէր2600ուսանող,դասավանդում
էինՀԽՍՀգիտություններիակադեմիայի10իսկականանդամ,

29դոկտոր-պրոֆեսոր,100-իցավելիդոցենտևգիտությանթեկ-

նածու:Տարբերգիտություններիգծովգործումէին46ամբիոն,

30-իցավելիլաբորատորիաներևուսումնականկաբինետներ,

որտեղդասախոսներնուուսանողներըկատարումէինգիտա-

մանկավարժականևուսումնամեթոդականաշխատանքներ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,9հունիսի1952)

2հունիսի –Մեծդահլիճումտեղիէունենումուսանողների,պրոֆեսո-
րադասախոսական կազմի և վարչատնտեսականաշխատող-

ներիժողով,որտեղներկաներնիրենցբողոքնարտահայտեցին

ԿորեայումԱՄՆ-իկողմիցիրականացվողռազմականգործո-

ղություններիդեմ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,3հունիսի1952)

15նոյեմբերի–Մեծդահլիճումտեղիէունենումհամալսարանիգեո-
լոգիականֆակուլտետիևԿ.Մարքսիանվանպոլիտեխնիկա-

կան ինստիտուտի լեռնային ֆակուլտետի ուսանողության ու

պրոֆեսորադասախոսականկազմիհանդիպմաներեկո`նվիր-

վածՈւսանողությանմիջազգայինօրվան:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,21նոյեմբերի1952)

3դեկտեմբերի –ՄեծդահլիճումտեղիէունենումԱշխարհագրական
ֆակուլտետի և Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական

մանկավարժականինստիտուտիաշխարհագրությանֆակուլ-

տետի ուսանողության և պրոֆեսորադասախոսական կազմի

հանդիպմաներեկո`նվիրվածՍահմանադրությանօրվան:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,6դեկտեմբերի1952)
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Համալսարանը «Հավանականությունների տեսության և մաթե-

մատիկական վիճակագրություն» մասնագիտության գծով տալիս է

առաջինշրջանավարտները:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ316)

3փետրվարի –ՀամալսարանիԼԿԵՄևարհկազմակերպությունների
նախաձեռնությամբկազմակերպվումէգիտարշավդեպիԷջմի-

ածնի շրջանիԱրշալույս գյուղիՄիկոյանիանվան կոլտնտե-

սություն` նվիրված տեղական խորհուրդների ընտրություննե-

րին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,5փետրվարի1953)

11-13 փետրվարի – Տեղի է ունենում միջբուհական ուսանողական
գիտական կոնֆերանս, որին մասնակցում են Երևանի Վ. Մ.

Մոլոտովի անվան պետական համալսարանի բիոլոգիական

ֆակուլտետի, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական

մանկավարժականինստիտուտիբնագիտականբաժնի,Գյու-

ղատնտեսական և Անասնաբուծական-անասնաբուժական

ինստիտուտներիուսանողները:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,19փետրվարի1953)

մարտ –Գիտամանկավարժականաշխատանքը հանրապետությու-
նումավելիամուր հիմքերի վրա դնելու, ՀԽՍՀ-ն բարձրորակ

մասնագետներովապահովելուևժողովրդականտնտեսության

պահանջներըբավարարելուհամարԽՍՀՄԿառավարության

որոշմամբսկսվումէԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետա-

կանհամալսարանինորշենքիկառուցումը:Նորհամալիրինա-
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խագծիհեղինակնէրճարտարապետԷդմոնդՏիգրանյանը:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,10հուլիսի1953)

3մարտի–Տեղիէունենումհանդիսավորնիստ`նվիրվածՀայաստա-
նի՝Ռուսաստանինմիանալու125-ամյակին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,7մարտի1953)

25մարտի –Տեղիէունենումգրականերեկո`նվիրվածհայմեծանուն
բանաստեղծՀ.Թումանյանիմահվան30-ամյատարելիցին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,2ապրիլի1953)

ապրիլ – Համալսարանում գումարվում է ասպիրանտական երրորդ
գիտական կոնֆերանսը, որտեղ զեկուցումներով հանդես են

գալիստարբերմասնագիտություններիգծով8ասպիրանտներ:

Զեկուցումներիմեծմասընվիրվածէրասպիրանտներիդիսեր-

տացիոնաշխատանքներինառնչվողհարցերին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,21ապրիլի1953)

 

ապրիլ – Տարտուի համալսարանի ուսանողական գիտական ընկե-
րությունը կազմակերպում է ուսանողական գիտական 7-րդ

կոնֆերանսը`նվիրվածԻ.Վ.Ստալինիհիշատակին:

Տարտուենմեկնում11համալսարաններիպատվիրակություն-

ներ՝ Լենինգրադից,Պետրոզավոդսկից,Խարկովից,Մինսկից,

Երևանից,Թբիլիսիից,Կազանիցևայլքաղաքներից:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,15մայիսի1953)

4ապրիլի –Մեծդահլիճումտեղիէունենումուսանողներիհանդիպու-
մըԵրևանիկինոաշխատողներիհետ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,13ապրիլի1953)

16ապրիլի – Վախճանվում է ՀԽՍՀ գիտություններիակադեմիայի

իսկականանդամ,համալսարանիարևելյան լեզուներիամբի-

ոնի վարիչ, Չեխոսլովակիայի գիտությունների ակադեմիայի
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թղթակից անդամ, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ,

դոկտոր,պրոֆեսորՀրաչյաԱճառյանը:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,21ապրիլի1953)

21-24ապրիլի –ԳումարվումէԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպե-
տականհամալսարանի1952թ.գիտահետազոտականաշխա-
տանքների հաշվետու-գիտական նստաշրջանը: Երեք օրում
ֆիզիկա-մաթեմատիկական, քիմիական, գեոլոգիական, աշ-
խարհագրական, բիոլոգիական, էկոնոմիկական, իրավաբա-
նական,պատմության ուփիլիսոփայության և ֆիլոլոգիական
գիտություններիբաժանմունքներումընթերցվումենավելիքան
50զեկուցումներ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,30ապրիլի1953)

15-16 մայիսի – Համալսարանում տեղի է ունենում Ֆիլոլոգիական
ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպի-
րանտներիտեսականկոնֆերանսը`նվիրվածԻ.Վ.Ստալինի
«Սոցիալիզմի էկոնոմիկական պրոբլեմները ՍՍՌՄ-ում» աշ-
խատությանը:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,21մայիսի1953)

22մայիսի –ՀամալսարանիմեծդահլիճումտեղիէունենումԷկոնոմի-
կականֆակուլտետիպրոֆեսորադասախոսականկազմիևու-
սանողությանհանդիպումըԵրևանիավտոմասերիգործարանի
բանվորներիհետ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,29մայիսի1953)

հունիս –ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
տալիսէ398(ցերեկային)շրջանավարտ՝21ֆիզիկոսևմեխա-
նիկոս-մաթեմատիկոս,18քիմիկոս,38երկրաբան,25աշխար-
հագրագետ,31կենսաբան,27պատմաբան,39տնտեսագետ,
63 իրավաբան, 113 բանասեր, 23պատմաբան-միջազգայնա-
գետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)
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3 հուլիսի – Մեծ դահլիճում տեղի է ունենում հանդիսավոր երեկո`
նվիրված1952-53ուսումնականտարվաշրջանավարտներին:

Ողջույնիխոսքովշրջանավարտներինէդիմումհամալսարանի

ռեկտորԳ.Բ.Պետրոսյանը:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,10հուլիսի1953)

9 սեպտեմբերի – Մեծ դահլիճում տեղի է ունենում հանդիսավոր
նիստ`նվիրվածռուսհանճարեղգրողԼևՆիկոլաևիչՏոլստոյի

ծննդյան125-ամյակին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,11սպետեմբերի1953)

5 հոկտեմբերի – Մեծ դահլիճումտեղի է ունենում երեկո` նվիրված
Երիտասարդության համաշխարհային երրորդ փառատոնի

արդյունքներին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,9հոկտեմբերի1953)

6 հոկտեմբերի – Վախճանվում է ՀայկականԽՍՀ գիտությունների

ակադեմիայիիսկականանդամ,հայգրականությանամբիոնի

վարիչ,դոկտոր-պրոֆեսորԱրսենՀարությունիՏերտերյանը:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,9հոկտեմբերի1953)

11 հոկտեմբերի – Սկսվում են միջբուհական հանրապետական
մրցումները` գնդակայինխաղերի, թեթևատլետիկայի, լողի և

հեծանիվիգծով:Միջբուհականայդմրցումներինհամալսարա-

նիցմասնակցումէր76մարզիկ:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,16հոկտեմբերի1953)

22-26 հոկտեմբերի – Մոսկվայում տեղի է ունենում ԽՍՀՄ գիտու-

թյուններիակադեմիայիընդհանուրժողովը,որըգաղտնիքվե-

արկությամբընտրումէ51նորակադեմիկոսներևհաստատում

ակադեմիայի բաժանմունքներում գաղտնի քվեարկությամբ

ընտրված148նորթղթակիցանդամներ:

ՆորընտիրակադեմիկոսներիթվումէրՀայկականԽՍՀգի-

տություններիակադեմիայինախագահևաստրոֆիզիկայիամ-
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բիոնիվարիչՎ.Հ.Համբարձումյանը:

Նորթղթակիցանդամներիթվումամենաերիտասարդըհամալ-

սարանիսանՍ.Մ.Մերգելյաննէր:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,30հոկտեմբերի1953)

նոյեմբեր –Համալսարաննուներ31պրոֆեսոր,92դոցենտ:Դասա-
խոսներից32-նունեինդոկտորի,իսկ134-ը`գիտությանթեկնա-

ծուիաստիճան:Նրանքգիտամանկավարժականաշխատանք

էինծավալումհամալսարանի48ամբիոններում:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,27նոյեմբերի1953)

21 նոյեմբերի – Տեղի է ունենում ՀայկականԽՍՀ գիտությունների

ակադեմիայի և ԵրևանիՎ. Մ. Մոլոտովիանվանպետական

համալսարանի միացյալ գիտական նստաշրջանը՝ նվիրված

խորհրդա-գերմանականմիամսյակին:

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,27նոյեմբերի1953)
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Համամիութենական հեռակա իրավաբանական ինստիտուտի

երևանյան մասնաճյուղը հանձնվում է Երևանի պետական համալ-
սարանին,ստեղծվումեներկունորբաժիններ`երեկոյանևհեռակա,
վերջինս՝հայկականևռուսականմասնաճյուղերով:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ142)

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետում ստեղծվում է դիֆե-
րենցիալհավասարումներիևֆունկցիոնալանալիզիամբիոն:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.19)

Համալսարանը սկսեց պարբերաբար լույս ընծայել «Գիտա-
կանտեղեկագիր»հանդեսի`«Տնտեսագիտություններիսերիա»խո-
րագրովպրակները:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան1973,էջ210)

12-20փետրվարի –Համալսարանիբոլորֆակուլտետներումանցկաց-
վումենՈւսանողականգիտականընկերությանբաժանմունք-
ներիընտրություններ։

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,26փետրվարի1954)

9 մարտի – Համաձայն ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահու-
թյան հրամանագրի` ԽՍՀՄ մշակույթի նախարարությունից
անջատվում են բարձրագույն կրթության հաստատություն-
ները, և նորից ստեղծվում է ԽՍՀՄ բարձրագույն կրթության
նախարարություն,որինենթարկվումէՎ.Մ.Մոլոտովիանվան
Երևանիպետականհամալսարանը:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.3)
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27մարտի –Ռուսացլեզվիամբիոնինախաձեռնությամբհամալսա-
րանի ուսանողության համար կազմակերպվում է  ասմունքի
երեկո,որտեղհանդեսէգալիսԵկատերինաՔալանթարը։

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,2ապրիլի1954)

17ապրիլի –Ավարտվումէհամալսարանիուսանողականգիտական
16-րդգիտաժողովը,որիժամանակընթերցվումէ68զեկուցում։

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,23ապրիլի1954)

20մայիսի –Համալսարանումսկսումէգործելներքինսպասարկման
հեռախոսայինցանցը։

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,28մայիսի1954)

հունիս –ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
տալիսէ493(ցերեկային)շրջանավարտ`45ֆիզիկոսևմեխա-
նիկոս-մաթեմատիկոս,22քիմիկոս,51երկրաբան,31աշխար-
հագրագետ,37կենսաբան,33պատմաբան,54տնտեսագետ,
58իրավաբան,162բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

5նոյեմբերի  –Համալսարանիմեծդահլիճումտեղիէունենումպրո-
ֆեսորադասախոսական  կազմի, ուսանողության և վարչա-
տնտեսականմասիաշխատողներիհանդիսավորնիստ՝նվիր-
վածՀոկտեմբերյանհեղափոխության37-րդտարեդարձին։

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,12նոյեմբերի1954)

14դեկտեմբերի –Համալսարանիփոքրդահլիճումտեղիէունենում
դասախոսներիևուսանողներիհանդիպումը ակադեմիկոսՎ.
Համբարձումյանիհետ։

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,17դեկտեմբերի1954)

15-16դեկտեմբերի  –ԵՊՀ-ումանցկացվումէՄիքայելՆալբանդյա-
նիծննդյան125-ամյակիննվիրվածհոբելյանականգիտական
նստաշրջանը։

(Տե՛ս«Սովետականուսանողություն»,17դեկտեմբերի1954)
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ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանիբյու-
ջենկազմումէրավելիքան21միլիոնռուբլի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21հունվարի1956)

ԽՍՀՄ բուհերըտալիս ենավելի քան 250 հազար մասնագետ,
որոնցմոտկեսըաշխատանքիէուղարկվումծանրարդյունաբերա-
կանձեռնարկություններ,իսկավելիքան24տոկոսը`գյուղատնտե-
սությանբնագավառ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»21հունվարի1956)

Իրավաբանականֆակուլտետումկրիմինալիստիկայիգծովպա-
րապմունքներ անցկացնելու համար անհրաժեշտ բազա ստեղծելու
նպատակովքրեականիրավունքիամբիոնինկիցստեղծվում էկրի-
մինալիստիկայիուսումնականկաբինետ:Այսկաբինետըևկրիմինա-
լիստիկայի ֆոտոլաբորատորիան հագեցած էին ժամանակի նորա-
գույնսարքավորումներով:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ150)

Համալսարանինյութիկառուցվածքիամբիոնում (ամբիոնիվա-
րիչ`Ն. Քոչարյան)Պ. Բեզիրգանյանի ղեկավարությամբ սկսվեցին
պինդմարմիններիռենտգենաստրուկտուրայինևռենտգենասպեկտ-
րայինհետազոտությունները:

Նույնթվականինհամալսարանումկազմակերպվեցինռենտգե-
նաստրուկտուրային և ռենտգենասպեկտրային լաբորատորիաներ:
Դրանովիսկսկսվեցբյուրեղներիֆիզիկականհատկություններիու-
սումնասիրությունը`կախվածնրանցտարածականցանցիկատարե-
լությունից:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան1973,էջ394)
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12 փետրվարի – Օքսֆորդի համալսարանի սլավոնական բաժինը
ցանկությունէհայտնումգրքափոխանակումսկսելուԵրևանի

պետական համալսարանի հետ: Համալսարանի գրադարանը

Օքսֆորդի համալսարան է ուղարկում գիտական աշխատու-

թյուններիֆիլոլոգիականսերիաներից1-3-րդպրակները,Ենի-

կոլոպովի«ԳրիբոյեդովըևԱրևելքը»գիրքը:Դրանցփոխարեն

Երևանի պետական համալսարանի գիտական գրադարա-

նը ստանում է Օքսֆորդի համալսարանի սլավոնական բաժ-

նի «Գիտական հոդվածների» 1-5 հատորները և «Օքսֆորդի

անգլերենլեզվիբացատրականբառարանը»:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12մայիսի1956)

հունիս –ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
տալիսէ579շրջանավարտ(որից43-ը՝հեռակաբաժնում)՝51

ֆիզիկոսևմեխանիկոս-մաթեմատիկոս,24քիմիկոս,26երկրա-

բան,36աշխարհագրագետ,39կենսաբան,39պատմաբան,91

տնտեսագետ,102իրավաբան,171բանասեր:

 (Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

9հոկտեմբերի–Քիմիականֆալուլտետի2-րդկուրսիԼԿԵՄբյուրոյի
նախաձեռնությամբ կազմակերպվում է էքսկուրսիա Խաչա-

տուրԱբովյանիտուն-թանգարան։

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14հոկտեմբերի1955)

10հոկտեմբերի –ՏեղիէունենումՊատմությանֆակուլտետի կու-
սակցական կազմակերպության հաշվետու-ընտրական ժողո-

վը։

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14հոկտեմբերի1955)

11-13 նոյեմբերի – Տեղի է ունենում համալսարանի կուսակցական
կազմակերպությանհաշվետու-ընտրականժողովը։

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19նոյեմբերի1955)
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ԲարձրագույնկրթությաննախարարությանտվյալներովԽՍՀՄ

բուհերում սովորում է 1 միլիոն 865 հազար ուսանող՝ 140 հազարով

ավելի,քան1955թ.:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21հունվարի1956)

Կենսաբանականֆակուլտետինորակառույցմասնաշենքումսո-

վորումէ890ուսանող:ԱյդմասնաշենքումէրտեղավորվածՔիմիա-

կան,ԿենսաբանականևԵրկրաբանականֆակուլտետների13ամբի-

ոն:Նորակառույցմասնաշենքումգործումէին74 լսարան, լաբորա-

տորիաևկաբինետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,11փետրվարի1956)

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետում ստեղծվում է պինդ

մարմնիֆիզիկայիամբիոն(1966թ.այնկոչվելէնյութիկառուցվածքի

ամբիոն):Ամբիոնիվարիչնէրֆիզմաթգիտ.դոկտորՊետրոսԲեզիր-

գանյանը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ49)

Համալսարանի գիտական գրադարանի մշակման բաժնից

առանձնանումէհամալրմանբաժինը:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտականգրադարանը,

Երևան,2001,էջ4)

հունվար –Համալսարանիուսանողներիթիվըհասնումէ3.141-ի,դա-
սախոսներինը`306-ի,որից40-ըպրոֆեսորներէին,իսկ114-ը՝

գիտություններիթեկնածուներուդոցենտներ:
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 Իսկասպիրանտներիթվաքանակը76էր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21հունվարի1956)

24մարտի –ՀամալսարանիմիխումբուսանողներմեկնումենՏար-
տու`ԷստոնիայիպետականհամալսարանիՈՒԳԸկոնֆերան-

սիաշխատանքներինմասնակցելուհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի1956)

հունիս –ԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
տալիս է 646 շրջանավարտ (որից 37-ը՝ հեռակաբաժնից)՝ 71

ֆիզիկոսևմեխանիկոս-մաթեմատիկոս, 44քիմիկոս, 108երկ-

րաբան,40աշխարհագրագետ,60կենսաբան,34պատմաբան,

121տնտեսագետ,66իրավաբան,102բանասեր:

 (Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

6հունիսի –ԽՍՀՄՆախարարներիխորհուրդըորոշումէկայացնում

երկրում ընդհանուր միջնակարգ կրթություն իրականացնելու

և երիտասարդների` բարձրագույն կրթություն ստանալու հա-

մար առավել նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու նպատա-

կովԽՍՀՄ միջնակարգ դպրոցների բարձր դասարաններում,

միջնակարգ մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական

հաստատություններում1956թ.սեպտեմբերի1-իցվերացնելու

ուսմանվարձը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16հունիսի1956)
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ԽՍՀՄԳԱ «Вопросы советской науки»տեղեկագրումԽՍՀՄգի-

տականկենտրոններիցանկումտեղէգտելնաևԵրևանիպետական

համալսարանիֆիզիկականքիմիայիամբիոնը:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.14,գ.12,թ.5)

Կենսաբանությանֆակուլտետումստեղծվումէհողագիտության

ևագրոքիմիայիամբիոն:Մինչայդգոյությունուներմիայնհողագի-

տությանլաբորատորիա`սիստեմատիկայիևմորֆոլոգիայիամբիո-

նինկից:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.14,գ.14,թ.12)

Համալսարանի գիտական գրադարանի գրքային ֆոնդն

ընդգրկում է 360.000միավորգրականություն, որից31.000-ըուսում-

նականգրքերեն,20.000-ը`արտասահմանյանգրականություն:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.4,գ.81,թ.138)

փետրվար –Երևանիպետականհամալսարանիռեկտորէնշանակ-
վում Գագիկ Դավթյանը (պաշտոնավարել է մինչև 1961 թ.

մայիսի11-ը):

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.1,գ.15,թ.242,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ87-93)

հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ765շրջանա-
վարտ (որից 235-ը՝ հեռակա բաժնում)՝ 70 ֆիզիկոս և մեխա-

նիկոս-մաթեմատիկոս,53քիմիկոս,76երկրաբան,42աշխար-
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հագրագետ,37կենսաբան,39պատմաբան,269տնտեսագետ,

81իրավաբան,98բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

սեպտեմբեր –ՀամալսարանումստեղծվումէՌուսացլեզվիևգրակա-
նությանֆակուլտետ,որըգործումէմինչև1962թ.:Վ.Բրյուսո-

վիանվանռուսացլեզվիևգրականությանմանկավարժական

ինստիտուտի ստեղծվելուց հետո համալսարանի բանասիրա-

կանֆակուլտետիկազմումնորիցմնումէռուսացլեզվիևգրա-

կանությանբաժինը:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.25)

29նոյեմբերի –Համալսարանիկոլեկտիվըընդունումէկոչատոմային
և ջրածնային զենքերի փորձարկումները դադարեցնելու մա-

սին:ԱյդկոչըուղարկվումէՄիավորվածազգերիկազմակեր-

պություն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,4հունիսի1958)
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Ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետում հիմնադրվում է

առաձգականությանևսողքիտեսությանամբիոն,որը1978թ.վերան-

վանվելէհոծմիջավայրիմեխանիկայիամբիոն:
(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,պատ.խմբ.՝

ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ48-49)

Համալսարանիգիտականգրադարանումստեղծվումէայբբենա-
կան-ընթերցողականգրացուցակ:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտականգրադարանը,

Երևան,2001,էջ4)

Համալսարանումկազմակերպվումէռադիոֆիզիկայիևէլեկտրո-
նիկայիամբիոնը:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ375)

1հունվարի – «Երևանիհամալսարան»թերթումհայտարարվումէ,
որԵրևանիՎ.Մ.Մոլոտովիանվանպետականհամալսարանը
վերանվանվումէ«Երևանիպետականհամալսարան»։

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հունվարի1958)

22 հունվարի – Երկարամյա անբասիր և գիտամանկավարժական
բեղմնավոր գործունեության համար համալսարանի քաղա-
քատնտեսությանամբիոնիվարիչ,պրոֆեսորԶաքարեԳևոր-
գիԲաշինջաղյանինՀԽՍՀԳերագույնխորհրդինախագահու-
թյունըշնորհումէՀայկականԽՍՀգիտությանվաստակավոր
գործչիպատվավորկոչում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12փետրվարի1958)
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մարտ– Համալսարանիմեծդահլիճումտեղիէունենումհանդիպման
երեկո` նվիրված քուրդ մտավորականությանը: Հանդիպմանը

ներկա էին նաև մայրաքաղաքիայլ բուհերում և մանկավար-

ժականուսումնարանիքրդականբաժնումսովորողբազմաթիվ

քուրդուսանողներ,գրողներ,մամուլիաշխատողներ,բանվոր-

ներ,մտավորականությաններկայացուցիչներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19մարտի1958)

18-30 մարտի – Թբիլիսիի պետական համալսարան է գործուղվում

Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամ-

բիոնիդասախոսԷդ.Ջրբաշյանը,որըԲանասիրականֆակուլ-

տետի 3-րդ կուրսի ուսանողների համար դասախոսություն է

կարդում«Հայքննադատականռեալիզմը»թեմայով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9ապրիլի1958)

29մարտի –Մեծդահլիճումտեղիէունենումմիտինգ`նվիրվածԱլ-
ժիրի օրվան: Մասնակիցներն իրենց համերաշխությունն ու

զորակցությունն են հայտնում Ալժիրի ժողովրդի հայրենասի-

րականպայքարինևկոչանումուսանողությանըիրենցձայնը

միացնելուԱսիայի ևԱֆրիկայիաշխատավորությանը`Ալժի-

րումխաղաղությունհաստատելուգործում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2ապրիլի1958)

մայիս–Իրաշխատանքներնէավարտումհամալսարանիպրոֆեսո-
րադասախոսականկազմի40-րդգիտականնստաշրջանը:Այն

ամփոփումէ1957թ.ընթացքումհամալսարանումկատարված

գիտականհետազոտություններիարդյունքները:

Նստաշրջանիտասնմեկբաժանմունքներումընթերցվումեն

80զեկուցումներ,որոնցճնշողմեծամասնությունընվիրվածէր

գիտությանմիշարքարդիականխնդիրների:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7մայիսի1958)

9մայիսի –Համալսարանիմեծդահլիճումտեղիէունենումպրոֆե-
սորադասախոսական կազմի և ուսանողության հանդիպումը
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Հայրենականմեծպատերազմիմասնակիցներիհետ`նվիրված

գերմանականֆաշիզմիդեմԽՍՀՄ-իտարածհաղթանակի13-

րդտարեդարձին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14մայիսի1958)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1150շրջանա-
վարտ (որից 116-ը՝ երեկոյան, 115-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝

170 ֆիզիկոս և մեխանիկոս-մաթեմատիկոս, 48 քիմիկոս, 77

երկրաբան,65աշխարհագրագետ,50կենսաբան,55պատմա-

բան,277տնտեսագետ,85իրավաբան,323բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

5նոյեմբերի –Համալսարանիմեծդահլիճումտեղիէունենումհանդի-
սավորնիստ`նվիրվածՀոկտեմբերյանհեղափոխության41-րդ

տարեդարձին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6նոյեմբերի1958)

12-13նոյեմբերի –Համալսարանիմեծդահլիճումհրավիրվումէհո-
բելյանականգիտականնստաշրջան`նվիրվածհայմեծգրող

ԱլեքսանդրՇիրվանզադեիծննդյան100-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19նոյեմբերի1958)

27նոյեմբերի –ՀամալսարանումհադիսավորկերպովնշվումէՀա-
յաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման 38-րդ

տարեդարձը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,3դեկտեմբերի1958)

3դեկտեմբերի –Համալսարանիպրոֆեսորադասախոսականկազմը
ևուսանողությունը,ինչպեսնաևմայրաքաղաքիայլբուհերիև

մշակույթիաշխատողներհանդիպումենՊրահայիհամալսա-

րանիչեխհայագետ,դոկտոր,պրոֆեսորՅ.Եդլիչկայիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10դեկտեմբերի1958)
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4 դեկտեմբերի – Երկարատև հիվանդությունից հետո 73տարեկան
հասակում վախճանվում է գիտության վաստակավոր գործիչ,

բազմավաստակգիտնական,համալսարանիերկարամյադա-

սախոս,պրոֆեսորՀարությունԳևորգիԱնժուրը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10դեկտեմբերի1958)

15 դեկտեմբերի – Համալսարանինառընթեր սկսում են գործել նա-
խապատրաստականդասընթացներ,որտեղուսանումէինար-

տադրությանմեջաշխատողպատանիներևաղջիկներ,ինչպես

նաևխորհրդայինբանակիցզորացրվածշատերիտասարդներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17դեկտեմբերի1958)
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ՀամալսարանումստեղծվումէԵրկրիարհեստականևկոսմիկա-

կանարբանյակներիդիտումներիևլուսանկարահանումներիկայան

(գիտականխորհրդատու`ակադեմիկոսՎ.Համբարձումյան,կայա-

նիղեկավար`դոց.Բ.Թումանյան):Կայանիուսումնասիրությունների

առարկանէրԵրկրիթույլլուսավորվածարհեստականարբանյակնե-

րիդիտմանմեթոդներիմշակումը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ194-195)

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետից բաժանվում և կազ-

մավորվումէՖիզիկայիֆակուտետը,որիառաջինդեկանընտրվումէ

ՀԽՍՀԳԱթղթակիցանդամՆորայրՔոչարյանը:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.20)

Համալսարանում ստեղծվում էպոլիմերմանպրոցեսների կինե-

տիկայի և պոլիմերների ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների ու-

սումնասիրության պրոբլեմային գիտահետազոտական լաբորատո-

րիա(գիտականղեկավար`պրոֆ.Հ.Չալթիկյան):Լաբորատորիայի

գիտականուղղություննէրքիմիականպրոցեսներիկատալիզիևհա-

րուցմանմեխանիզմը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ193)

Համալսարանումստեղծվումէէլեկտրոնայինհաշվիչմեքենանե-

րիևկառավարվողմեքենաներիպրոբլեմայինգիտահետազոտական

լաբորատորիա:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ194)
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Համալսարանումստեղծվումէհակահաղորդիչևէլեկտրատեխ-

նիկական նյութերի ֆիզիկայի գիտահետազոտական պրոբլեմային

լաբորատորիա,որտեղուսումնասիրվումենորոշակիտիպիկիսահա-

ղորդչայինմիացություններ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ194)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ970շրջանա-
վարտ(որից101-ը՝երեկոյան,78-ը՝հեռակաբաժիններում)՝173

ֆիզիկոսևմեխանիկոս-մաթեմատիկոս,50քիմիկոս,75երկրա-

բան, 33 աշխարհագրագետ, 81 կենսաբան, 46 պատմաբան,

279տնտեսագետ,57իրավաբան,176բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

17 հունիսի – Համաձայն ԽՍՀՄ Նախարարների խորհրդի N 671

որոշման՝ միութենական հանրապետությունների ենթակա-

յությանտակենդրվումբարձրագույնուսումնականհաստա-

տությունները:Երևանիպետականհամալսարաննանցնում է

ՀԽՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթու-

թյանկոմիտեիենթակայությանտակ:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.3)

10դեկտեմբերի –ԽՍՀՄՆախարարներիխորհուրդըորոշումէկա-

յացնում «Ծառայության մեջ համատեղությունների սահմա-

նափակման մասին»: Այդ որոշման համաձայն՝ վերացվում

եննաևհաստիքայինհամատեղություններըբարձրագույնու-

սումնականհաստատություններում:Նախարարություններիև

գերատեսչությունների ղեկավարներին, որոնքտնօրինում էին

բարձրագույնուսումնականհաստատությունները,իրավունքէ

տրվում,իբրևբացառությանկարգով,միայլուսումնականհաս-

տատությունում մանկավարժական աշխատանք կատարելու`

միայնժամավճարիկարգով:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9հունվարի1960)
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Համալսարանի գիտական գրադարանում բացվում է տեղեկա-

տու-մատենագիտությանբաժինը:
(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտական

գրադարանը,Երևան,2001,էջ4)

12հունվարի –Անգլիայիթագավորականաստղագիտականընկերու-
թյունըոսկեմեդալովէպարգևատրումՀԽՍՀգիտությունների
ակադեմիայի նախագահ, Բյուրականի աստրոֆիզիկական
աստղադիտարանիտնօրենՎ.Հ. Համբարձումյանին`տեսա-
կան աստղագիտության և աստղաբաշխության ասպարեզում
կատարածաշխատանքիհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16հունվարի1960)

փետրվար–ՆյուՅորքքաղաքիբնակիչՀարությունՀազարյանիկող-
միցԵրևանիպետականհամալսարանիգիտականգրադարա-
նինենհանձնվում277արժեքավորձեռագրեր`արաբերենով,
թուրքերենովևպարսկերենով:
Այդձեռագրերիմեծմասըլեզվագիտական,փիլիսոփայական,
օրենսգիտական,պատմականևառողջապահականբնույթու-
նի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16փետրվարի1960)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ981շրջանա-
վարտ (որից 131-ը՝ երեկոյան, 136-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝
137 ֆիզիկոս և մեխանիկոս-մաթեմատիկոս, 49 քիմիկոս, 25
երկրաբան,22աշխարհագրագետ,63կենսաբան,37պատմա-
բան,339տնտեսագետ,35իրավաբան,274բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)
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սեպտեմբեր–Համալսարանիմեծդահլիճումտեղի էունենումմայ-
րաքաղաքիբարձրագույնուսումնականհաստատությունների

հասարակագիտականամբիոններիդասախոսներիսեմինար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հոկտեմբերի1960)

12-15 հոկտեմբերի – ԵՊՀ-ում հրավիրվում է անդրկովկասյան
երեք հանրապետությունների համալսարանների հերթական

միացյալգիտականնստաշրջանը,որընվիրվածէրՀայաստա-

նումխորհրդայինկարգերիհաստատման40-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19հոկտեմբերի1960)

29 հոկտեմբերի – Հանդիսավորպայմաններում մեկնարկում է Չա-
րենցի փողոցում կառուցվող համալսարանի կենտրոնական

մասնաշենքի (որի երկու թևերը շահագործման էին հանձնվել

1959թ.)շինարարությունը(այնավարտվեց1965թ.):

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.32,թ.2

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,5նոյեմբերի1960)

26նոյեմբերի–Թբիլիսիիպետականհամալսարանըմեծհանդիսա-

վորությամբնշումէհամալսարանիհայագիտությանամբիոնի

վարիչ,պրոֆեսորԼևոնՄելիքսեթ-Բեկիծննդյան70ևգիտա-

մանկավարժականգործունեության50-ամյակները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7դեկտեմբերի1960)
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Երկրաբանական ֆակուլտետում սկսում են կադրերպատրաս-
տել օգտակար հանածոների որոնման գեոֆիզիկական մեթոդների
գծով:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ582)

Ֆիզիկայի ֆակուլտետում ստեղծվում է բարձր էներգիաների և
միջուկայինֆիզիկայիամբիոնը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ52)

24 հունվարի – Ժողովրդական տնտեսության և մշակույթի համար
բարձրորակ կադրեր պատրաստելու, ինչպես նաև հանրա-
պետությունում գիտության զարգացման ասպարեզում մեծ
ծառայությունների համար Երևանի պետական համալսարա-
նը պարգևատրվում է Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի
պատվոգրով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25հունվարի1961)

24մարտի –Համալսարանականներինախաձեռնությամբտեղիէու-
նենումհասարակականկարգովնախապատրաստականդա-
սընթացներիբացումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5ապրիլի1961)

19-22 ապրիլի – Երևանի պետական համալսարանում տեղի է
ունենում ժողովուրդների բարեկամությանը նվիրված ուսանո-
ղականգիտաժողով,որիաշխատանքներինմասնակցում էին
ԽորհրդայինՄիությանբուհերիուսանողներ:

 (Տե՛ս«ՍովետականՀայաստան»,16մայիսի1962)
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11մայիսի–ՀԽՍՀՆախարարներիխորհրդիբարձրագույնևմիջնա-

կարգմանսագիտականկրթությանկոմիտեինախագահիհրա-

մանովԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորէնշանակ-

վումՆագուշՀարությունյանը(պաշտոնավարելէմինչև1963թ.

ապրիլամիսը):

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.1,գ.15,թ.242,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ95-101)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ865շրջանա-
վարտ(որից135-ը՝երեկոյան,137-ը՝հեռակաբաժիններից)՝33

ֆիզիկոս,39մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,39քիմիկոս,56երկ-

րաբան,24աշխարհագրագետ,45կենսաբան,34պատմաբան,

313տնտեսագետ,53իրավաբան,229բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

8-16սեպտեմբերի–Երևանիպետականհամալսարանումէրգտնվում
ԽՍՀՄԳԱԼենինգրադիբարձրմոլեկուլյարմիացությունների

գիտահետազոտական ինստիտուտի լաբորատորիայի վարիչ,

ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆե-

սորՄ.Վ.Վոլկենշտեյնը, որը համալսարանիՖիզիկայի,Քի-

միականևԿենսաբանականֆակուլտետներիբարձրկուրսերի

ուսանողներիհամարկարդումէդասախոսություններպոլիմեր-

ներիֆիզիկայիևմոլեկուլյարբիոֆիզիկայիդասընթացներից:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20սեպտեմբերի1961)

հոկտեմբեր –ՀամալսարանումկազմավորվումէԱրտասահմանյան
քաղաքացիներինախապատրաստականֆակուլտետը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ177)

դեկտեմբեր –ՊատմությանֆակուլտետիուսանողներընշումենՀա-
յաստանի հին մայրաքաղաքներից մեկի` Անիի կառուցման
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1000-ամյակը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,13դեկտեմբերի1961)

21 դեկտեմբերի – ՀԽՍՀՆախարարներիխորհրդի բարձրագույն և

միջնակարգմասնագիտականկրթությանկոմիտեիհրամանով

ԵՊՀ-իցանջատվումենՌուսբանասիրությանևՕտարլեզու-

ներիֆակուլտետները,ևստեղծվումէՎ.Բրյուսովիանվանռու-

սացևօտարլեզուներիպետականմանկավարժականինստի-

տուտ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24հունվարի1962)
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10ապրիլի –ՀամալսարանումիրաշխատանքներնէսկսումԳյուտա-
րարների և ռացիոնալիզատորների հայկական ընկերությանը
կից գործող համալսարանի ընդհանուր կոնստրուկտորական
բյուրոն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,11ապրիլի1962)

7-10 մայիսի – ԵՊՀ-ում տեղի է ունենում համալսարանի պրոֆե-
սորադասախոսական կազմի հերթական՝ 42-րդ գիտական
նստաշրջանը,որինմասնակցումէինԵրևանքաղաքիգիտա-
կանհասարակայնությանբազմաթիվներկայացուցիչներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,23մայիսի1962)

հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ678շրջանա-
վարտ(որից160-ը՝երեկոյան,76-ը՝հեռակաբաժիններից)՝54
ֆիզիկոս,58մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,58քիմիկոս,24երկ-
րաբան,31աշխարհագրագետ,36կենսաբան,27պատմաբան,
238տնտեսագետ,75իրավաբան,77բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

սեպտեմբեր –Հայաստանիբարձրագույնուսումնականհաստատու-
թյունների ուսանողական գիտական ընկերությունների աշ-
խատանքներըհամակարգելու,գիտահետազոտականաշխա-
տանքիփորձըտարածելու ևայդուղղությամբպարբերական
միջբուհական գիտական նստաշրջաններ, գիտաժողովներ
կազմակերպելու նպատակով ՀԽՍՀ բարձրագույն և միջնա-
կարգմասնագիտականկրթությանպետականկոմիտեինկից
ստեղծվում էՈւսանողականգիտականընկերությանհանրա-
պետականխորհուրդ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1սեպտեմբերի1962)
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24-31հոկտեմբերի –ԵՊՀ-ումևՀԽՍՀԳԱմաթեմատիկայիումեխա-

նիկայիինստիտուտումտեղիէունենումթաղանթներիևսալե-

րիտեսությանհամամիութենականգիտաժողով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5նոյեմբերի1962)

22 դեկտեմբերի – Համալսարանի մեծ դահլիճում տեղի է ունենում
ուսանողների և դասախոսների հանդիպում աշխարհահռչակ

երգչուհիԳոհարԳասպարյանիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29դեկտեմբերի1962)
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ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայում և հանրապետության

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կատարվող գի-

տականաշխատանքները համակարգելու և ժամանակակիցգիտա-

կանխնդիրներըմշակելունպատակովէլեկտրոնային-հաշվիչմեքե-

նաների և կառավարվող մեքենաներիպրոբլեմային գիտահետազո-

տականլաբորատորիանևՀայաստանիԳԱհաշվողականկենտրոնը

միացվումեն,ևնրանցհիմքիվրաստեղծվումէՀԽՍՀգիտություննե-

րիակադեմիայիևԵրևանիպետականհամալսարանիմիացյալհաշ-

վողականկենտրոն:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ194)

 Երևանի պետական համալսարանի պրոբլեմային ճառագայ-

թայինլաբորատորիայիևՀԽՍՀԳԱռադիոֆիզիկայիուէլեկտրոնի-

կայիինստիտուտիտեսականևքվանտայինէլեկտրոնիկայիբաժին-

ներիհիմանվրաստեղծվումէմիացյալճառագայթայինլաբորատո-

րիան(ՄՃԼ):ՄՃԼջանքերովԿիրովականիքիմիականկոմբինատի

կորունդիարտադրամասումսկսվումէքվանտայինօպտիկականգե-

ներատորներիհիմնականմասըհանդիսացողսուտակիմիաբյուրեղ-

ներիաճեցումը,իսկԱրզնիիճշգրիտտեխնիկականքարերիգործա-

րանում`այդմիաբյուրեղներիօպտիկականմշակումը,դրանցհիման

վրաքվանտայինօպտիկականգեներատորներիարտադրությունը:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ388)

 

Երևանի պետական համալասարանի գիտահետազոտական

բաժնի գծով բացվում է ցիտոլոգիայի գիտահետազոտական լաբո-

րատորիան (գիտական ղեկավար`պրոֆ. Հ.Բատիկյան): Լաբորա-
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տորիայիգիտականաշխատանքներիթեմանէր՝«Իոնացնողճառա-

գայթների(գամմա,ռենտգեն)ևքիմիականմուտագեններիազդեցու-

թյանուսումնասիրությունըբույսերիփոփոխականությանվրաևայդ

ազդեցությանբացահայտումըքրոմոսոմայինհավաքում»:Նույնժա-

մանակամիջոցումհամալսարանումկազմակերպվումէնաևտեխնի-

կական կենսաքիմիայի գիտահետազոտական լաբորատորիան (գի-

տականղեկավար`ՀԽՍՀԳԱակադեմիկոսՄ.Տեր-Կարապետյան):

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ196)

մարտ – Երևանում հյուրընկալվում ենԹեհրանի համալսարանի մի

խումբ ուսանող-ծանրորդներ, որոնք ընկերական հանդիպում-

ներենունենումԵրևանիսպորտայինընկերություններիմար-

զիկների,ինչպեսնաևԵՊՀծանրորդներիթիմիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27մարտի1963)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ720շրջանա-
վարտ(որից173-ը՝երեկոյան,144-ը՝հեռակաբաժիններից)՝79

ֆիզիկոս,45մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,38քիմիկոս,23երկ-

րաբան,22աշխարհագրագետ,41կենսաբան,27պատմաբան,

255տնտեսագետ,136իրավաբան,54բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանիռեկտորէնշանակվում
ՀրանտԲատիկյանը(պաշտոնավարելէմինչև1966թ.ապրիլի

28-ը):

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.1,գ.17,թ.2հակ.կողմ,

տե՛սնաևՀԱԱ,ֆ.20,ց.10,գ.524,թ.45)

12 հունիսի – Պատմության ֆակուլտետի ուսանողներին և դասա-
խոսներինհյուրընկալվումէԱմերիկայիկոմունիստականկու-

սակցությանականավորգործիչներիցմեկը`ՀենրիՈւինսթոնը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12հունիսի1963)



176

1963

4-7 հոկտեմբերի – Համալսարանում տեղի է ունենում գիտական
նստաշրջան՝նվիրվածՍայաթ-Նովայիծննդյան250-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9հոկտեմբերի1963)

30դեկտեմբերի–ՀայկականԽՍՀԳերագույնխորհրդինախագա-

հության ընդունարանում Հայկական ԽՍՀ Նախարարների

խորհրդիբարձրագույնևմիջնակարգմասնագիտականկրթու-

թյանկոմիտեինախագահԳևորգՀայրյանըկազմակերպումէ

մեծընդունելություն`իպատիվԵրևանիբարձրագույնուսում-

նական հաստատություններում սովորող արտասահմանյան

ուսանողների:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8հունվարի1964)
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Քիմիականֆակուլտետումստեղծվումէքիմիականթերմոդինա-

միկայիևմոլեկուլիկառույցիամբիոն,որըհետագայումվերանվան-

վումէտեսականքիմիայիամբիոն:Ամբիոննապահովումէրթերմոդի-

նամիկայի,քվանտայինքիմիայի,նյութիկառույցի,բյուրեղաքիմիայի

դասավանդումը և հետազոտության ֆիզիկական մեթոդներից լաբո-

րատորպարապմունքներիանցկացումը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ102-103)

ՀայկականԽՍՀբարձրագույնևմիջնակարգմասնագիտական

կրթության կոմիտեի որոշմամբ համալսարանում կազմավորվում է

Ապրանքագիտությանևառևտրի էկոնոմիկայիֆակուլտետ, որն ու-

ներ ցերեկային (արտադրությունից կտրված), երեկոյան և հեռակա

(արտադրությունիցչկտրված)ուսուցմանձևերևհանրապետության

պետականուկոոպերատիվառևտրիհամարմասնագետներէրպատ-

րաստումերեքմասնագիտություններիգծով`ապրանքագիտությունև

արդյունաբերականապրանքներիառևտրիկազմակերպում,ապրան-

քագիտությունևպարենայինապրանքներիառևտրիկազմակերպում,

առևտրիէկոնոմիկա:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ172-173)

Ֆիզիկայի ֆակուլտետում հիմնվում է պինդ մարմնի ֆիզիկայի

պրոբլեմային գիտահետազոտական լաբորատորիա (ղեկավար` Պ.

Բեզիրգանյան):Նյութի կառուցվածքիամբիոնում և գիտահետազո-

տական լաբորատորիայումայդգծովուսումնասիրություններըհիմ-

նականում կատարվում էին «Պինդ մարմինների (բյուրեղների, թե-

լանմանբյուրեղներիևթաղանթների)ֆիզիկականհատկությունների
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(ջերմային,մագնիսական,էլեկտրականևմեխանիկական)հետազո-

տությունները` կախված նրանց կառուցվածքային կատարելությու-

նից»խնդրիշրջանակներում:Խնդրիհիմնականնպատակնէրստա-

նալցանկալիհատկություններովնյութեր:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ394)

 

Երևանիպետականհամալսարանիբիոքիմիայիամբիոնինկից

ստեղծվումէտեխնկականբիոքիմիայիլաբորատորիա:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ507)

Կազմավորվում է Հայաստանի մամուլի պետական կոմիտեն:

Համալսարանի հրատարակչությունը առժամանակ՝ մինչև 1968 թ.,

մտնումէայդհամակարգիմեջևվերանվանվում«Միտք»:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարանիհրատարակչություն.Մատենագիտություն,

կազմ.՝ՊետրոսյանՀ.,Երևան,2002,էջ6)

Ֆիզիկայիֆակուլտետումստեղծվումէօպտիկայիամբիոն:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ71)

մարտ –ՊատմությանֆակուլտետենայցելումԿալկաթայի(Հնդկաս-
տան)համալսարանիպատմությանֆակուլտետիդեկան,դոկ-

տոր,պրոֆեսորՆ.Ս.ՍինգհըևՀնդկաստանիազգայինարխի-

վիտնօրենԿ.Գ.Բհարհավան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1ապրիլի1964)

20-24մարտի–ՀայկականԽՍՀԳԱմաթեմատիկայիևմեխանիկայի

ինստիտուտը ևԵրևանիպետական համալսարանի մեխանի-

կա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը կազմակերպում են երի-

տասարդգիտաշխատողներիգիտաժողով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25մարտի1964)
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մայիս –Համալսարանումհիմնվումէգիտականկոմունիզմիամբիոն
(վարիչ`դոց.Կ.Անանիկյան):

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ109)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ607շրջանա-
վարտ(որից118-ը՝երեկոյան,116-ը՝հեռակաբաժիններից)՝60

ֆիզիկոս,45մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,36քիմիկոս,23երկ-

րաբան,19աշխարհագրագետ,36կենսաբան,20պատմաբան,

208տնտեսագետ,108իրավաբան,52բանասեր:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

հունիս –ՀամալսարանըհյուրընկալումէՓարիզիՍորբոնիհամալ-
սարանիպրոֆեսորհայազգիՇառլԴեդեյանին:ՎերջինսԲա-

նասիրական ֆակուլտետի ուսանողության և դասախոսների

առջև հանդես է գալիսՎ.Հյուգոյի,Գ.Ֆլոբերի ևարևելագի-

տությանմիշարքկարևորհարցերիմասինդասախոսությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հունիսի1964)

սեպտեմբեր – Համալսարանում վերաբացվում է ժուռնալիստիկայի
բաժինը:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.25)

15 սեպտեմբերի – Երևանի պետական համալսարան է  այցելում
Հնդկաստանինախագահ,դոկտորՍարվապալիՌադհակրիշ-

նան: Հնդկաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակու-

թյանկազմումէիննաևԱրտաքինգործերինախարարության

պետականնախարարԼաքշմիՆ.Մենոնը,ԽորհրդայինՄիու-

թյունումՀնդկաստանիդեսպանՏրիլոկիՆ.Քաուլը,նախագա-

հիքարտուղարՇրիՍ.Դատը,նախագահիռազմականքար-

տուղար,գեներալ-մայորԴ.Գ.Ռ.Ռաջվադեն,Հնդկաստանի

արտգործնախարարությանբաժնիվարիչ,դոկտորՍ.Գոպալը:

ՀամալսարանիռեկտորՀր.Բատիկյանըհնդիկհյուրերինհա-
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կիրճխոսքովներկայացնումէհամալսարանիպատմությունը,

նրա ֆակուլտետները, գիտաուսումնական հնարավորություն-

ները:Երևանիպետականամալսարանիպորֆեսորադասախո-

սականկազմիանունիցդոկտորՌադհակրիշնայինողջունում

էՊատմությանֆակուլտետիԽՍՀՄժողովուրդներիամբիոնի

վարիչ Վ. Ռշտունին: Այնուհետև ելույթ է ունենում Հնդկաս-

տանի նախագահը, որը խոսում է հայ ժողովրդի մշակույթի,

Հնդկաստանիհայհամայնքիմասին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16սեպտեմբերի1964)

13հոկտեմբերի –Համալսարանիմեծդահլիճումուսանողներիևդա-
սախոսների մասնակցությամբ հանդիսավորությամբ նշվում է

ռուսմեծբանաստեղծՄ.Յու.Լերմոնտովիծննդյան150-ամյա-

կը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21հոկտեմբերի1964)
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Ֆիզիկայիֆակուլտետումստեղծվում էբարձրագույնմաթեմա-

տիկայիևմաթեմատիկականֆիզիկայիամբիոն:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ76)

Ֆիզիկայիֆակուլտետումբացվումէկիսահաղորդիչներիևդիէ-

լեկտրիկներիամբիոն:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,Բարսեղյան

Հ.,ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ52)

Համալսարանի գրադարանում հիմնվում է սփյուռքահայ բարե-

րարԳալուստԳյուլբենկյանինվիրատվությանֆոնդ:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտական

գրադարանը,Երևան,2001,էջ57)

փետրվար–Համալսարանիգիտականգրադարանըհինշենքիցտե-
ղափոխվումէհամալսարանինորակառույցշենք(Մռավյան1):

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտական

գրադարանը,Երևան,2001,էջ56)

27փետրվարի –Համալսարանիմեծդահլիճումուսանողներիևդա-
սախոսների հյուրերն էին Մուսա լեռան ինքնապաշտպանու-

թյանըմասնակցածմուսալեռցիները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մարտի1965)
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25-31մարտի–Երևանիպետականհամալսարանումտեղիէունենում
համամիութենականհնագիտականուսանողական11-րդկոն-

ֆերանսը, որի աշխատանքներին մասնակցում էին ԽՍՀՄ

տարբերհամալսարաններից61ուսանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21ապրիլի1965)

ապրիլ –ՏեղիէունենումԵՊՀգլխավորմասնաշենքիբացմանընվիր-
վածհանդիսավորերեկո:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14ապրիլի1965)

 

ապրիլ–ՀամալսարանումտեղիէունենումհանդիպումՎասպուրա-
կանի1915թ.ինքնապաշտպանությանհերոսամարտերիմաս-

նակիցներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24ապրիլի1965)

20ապրիլի –ՀամալսարանումտեղիէունենումՄոսկվայի«Բարեկա-
մությանտանը»կիցգործող«ԽՍՀՄ-ումուսանողներիմշտա-

կանԼատինաամերիկյանսեմինարի»հայկականբաժանմուն-

քիհիմնադիրնիստը:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.39,թ.72)

20ապրիլի–ՀԽՍՀգիտություններիակադեմիանևԵրևանիպետա-

կան համալսարանը համատեղ կազմակերպեում են 1915 թ.

Մեծ եղեռնի 50-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան:

Նստաշրջանըբացում էՀԽՍՀգիտություններիակադեմիայի

նախագահ,ակադեմիկոսՎիկտորՀամբարձումյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24ապրիլի1965)

6մայիսի – Պատմությանֆակուլտետիուսանողներիևդասախոսնե-
րիհյուրն էրՀայրենականմեծպատերազմիմասնակիցՎա-

ղարշակԱռաքելյանը`«Արաքս»մականունովհայտնիհետա-

խույզը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մայիսի1965)
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7-11 մայիսի – Տեղի է ունենումԵրևանիպետականհամալսարանի
ոււսանողականգիտականընկերությանհերթական՝28-րդկոն-

ֆերանսը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մայիսի1965)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ993շրջանա-
վարտ(որից233-ը՝երեկոյան,250-ը՝հեռակաբաժիններից)՝96

ֆիզիկոս,95մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,67քիմիկոս,28երկ-

րաբան,26աշխարհագրագետ,74կենսաբան,82պատմաբան,

205տնտեսագետ,64իրավաբան,119բանասեր,137ապրան-

քագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

հունիս–ԵՊՀ-ումգործումէին11ֆակուլտետ,65ամբիոն,ավելիքան
60լաբորատորիաևկաբինետ,10պրոբլեմայինլաբորատորիա,

աստղադիտարան,միքանիկահավորվածընթերցասրահներ:

Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմում ընդ-

գրկվածէին500հոգի,որոնցթվում՝ԽՍՀՄԳԱ1ակադեմիկոս,

ՀԽՍՀԳԱ 16 ակադեմիկոս և թղթակից անդամ, 30 դոկտոր-

պրոֆեսոր,15գիտությանվաստակավորգործիչ,218դոցենտ

ևգիտությանթեկնածու:

Համալսարանումսովորումէր9000ուսանող,այդթվում՝ար-

տադրությունիցչկտրված(երեկոյանևհեռակաբաժիններում)՝

3820երիտասարդ:

Ուսման տևողությունը բնական գիտությունների ֆակուլ-

տետներում5.5տարիէ,իսկհումանիտարֆակուլտետներում`

5տարի,որոշֆակուլտետներումևբաժիններում`4տարի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2հունիսի1965)

18 հունիսի – Հանրապետության բուհերի շատ ուսանողների հետ
շուրջ80համալսարանականներԵրևանից«Բարեկամություն»

գնացքով մեկնում ենՂազախականԽՍՀ` մասնակցելուխո-

պանիյուրացմանաշխատանքներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15սեպտեմբերի1965)
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26հունիսի–ԱշխարհումառաջինկինտիեզերագնացՎալենտինա
ՏերեշկովանևտիեզերագնացԱնդրիանՆիկոլաևըայցելումեն
Երևանիպետականհամալսարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26հունիսի1965)

6 սեպտեմբերի – Երևանի պետական համալսարանում իր աշխա-
տանքներն է սկսում անալիտիկ ֆունկցիաների տեսությանը
նվիրված միջազգային գիտաժողովը: Աշխարհի մաթեմատի-
կոսների այդ գիտաժողովը կազմակերպել էր ՀԽՍՀ ԳԱ-ն
ԽՍՀՄգիտություններիակադեմիայիևՄիջազգայինմաթեմա-
տիկականմիությանհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8սեպտեմբերի1965)

նոյեմբեր – ԵՊՀ հայ ժողովրդի պատմության ամբիոնի հրավերով
Հայաստանումգտնվողռումինահայնշանավորպատմաբան,
բանասերՀակոբՍիրունինՊատմությանֆակուլտետիդասա-
խոսներիևուսանողներիհամարմիշարքդասախոսություններ
էկարդումհայ-թուրքականհարաբերություններիևՀայդատի
վերաբերյալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24նոյեմբերի1965)

20 նոյեմբերի – Մտահոգված հանրապետությունում գենետիկայի
զարգացմանգործիհետմնալուխնդրով`ՀայկականԽՍՀԳԱ
նախագահությունը, Գյուղատնտեսական նախարարության
կոլեգիան և Երևանիպետական համալսարանի ռեկտորատը
իրենցմիացյալնիստումքննարկեումենգենետիկայիևսելեկ-
ցիայիվիճակըՀայաստանումևկազմումենկարևորմիջոցա-
ռումների ծրագիր՝ այդ գիտության զարգացման համար: Այդ
որոշումներընպաստեցինԵրևանիանասնաբուծական-անաս-
նաբուժական և Հայկական անասնաբուծության և անասնա-
բուժության ինստիտուտներում ընտանի կենդանիների գենե-
տիկայի ու սելեկցիայի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների
խորացմանը:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ929)
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դեկտեմբեր–ՀայտարարվումէԵրևանիպետականհամալսարանը
խորհրդանշող կրծքանշան-հուշանվերի էսքիզի մրցանակա-

բաշխություն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31դեկտեմբերի1965)
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փետրվար –Համալսարաննուներ12ֆակուլտետև67ամբիոն:Դա-
սախոսների շարքում կային ԽՍՀՄ գիտությունների ակադե-

միայիմեկակադեմիկոս,ՀԽՍՀգիտություններիակադեմիայի

18ակադեմիկոսներևթղթակիցանդամներ,46գիտությանդոկ-

տորներ ու պրոֆեսորներ, 228 գիտության թեկնածուներ, 118

դոցենտներ: Ասպիրանտուրայում սովորում էին արտադրու-

թյունիցկտրված168,իսկառանցարտադրությունիցկտրվելու՝

70երիտասարդներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19փետրվարի1966)

19  փետրվարի – Համալսարանի մեծ դահլիճում տեղի է ունենում
հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված համալսարանի հիմնադրման

45-ամյակին։«Երևանիհամալսարանը45տարում»ընդարձակ

զեկուցումովհանդեսէգալիսռեկտորՀ.Բատիկյանը19։

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19փետրվարի,2մարտի1966)

20 փետրվարի – Շահագործման հանձնվեց համալսարանի ավտո-
մատհեռախոսակայանը,որընախատեսվածէր500հեռախո-

սակետերիհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16մարտի1966)

 մարտ –Գիտնականկանանցթիվըհամալսարանում241էր,որից2-ը
ՀԽՍՀգիտություններիակադեմիայի թղթակիցանդամն էին,

3-ը՝ դոկտոր, պրոֆեսոր, 28-ը՝ դոցենտ, 39-ը՝ գիտությունների

թեկնածու,125-ը՝ ավագդասախոս,և46-ը՝դասախոս`ասիս-

տենտ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9մարտի1966)
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ապրիլ – Շահագործման հանձնվեց համալսարանի նորակառույց
համալիրը:Նորհամալիրինախագծմանևկառուցմանաշխա-

տանքներըտևեցինավելիքան17տարի:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.32,թ.2)

28ապրիլի – ՀԽՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական

կրթության նախարարԳ. Հայրյանի հրամանովԵրևանիպե-

տական համալսարանի ռեկտոր նշանակվեցՄկրտիչՆերսի-

սյանը(պաշտոնավարելէմինչև1977թ.մայիսամիսը):

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.20,ց.10,գ.524,թ.46,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորները

(1919-1999),կազմ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1999,էջ109-117)

25մայիսի –ԵՊՀմեծհանդիսասրահումհամալսարանականներըըն-
դունեցինԲուլղարիայիարվեստիևգրականությանհայաստա-

նյանտասնօրյակիբազմաթիվմասնակիցների:

Բուլղարիայի արվեստի և գրականության տասնօրյա-

կի մեկնարկը տրվեց ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի ճե-

մասրահումբացվածցուցահանդեսով,որընվիրվածէրբուլղար

ժողովրդիմշակույթին,գրականությանըևկերպարվեստին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28մայիսի1966)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1095շրջանա-
վարտ (որից 295-ը՝ երեկոյան, 254-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝

56 ֆիզիկոս, 87 մեխանիկոս-մաթեմատիկոս, 120 քիմիկոս, 18

երկրաբան, 19աշխարհագրագետ, 104 կենսաբան, 35պատ-

մաբան,177տնտեսագետ,90իրավաբան,284բանասեր,105

ապրանքագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

15սեպտեմբերի –ԵՊՀ«Կռունկ»միջազգայինկապերիուսանողա-
կանակումբիև«ԼատինականԱմերիկայիերկրներիպրոբլեմ-

ներըուսումնասիրողներիմշտականսեմինար»-իանդամների
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հյուրերն էին «Արգենտինա-Սովետական Միություն» բարե-

կամականկապերիարգենտինյանընկերությանքարտուղար,

դոկտորԽոսե Ֆրանսիսկո Դալմաստրոն, տիկ. ՖարաԴալ-

մաստրոն,արգենտինյաներիտկազմակերպությաններկայա-

ցուցիչԼուիզԽայանըևտիկ.ԱրմենուհիԴեյրմենջյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,23սեպտեմբերի1966)

նոյեմբեր –Երևանումանցկացվեցոչմետաղայինևանօրգանական
նյութերի ներքին շփման հարցերին նվիրված համամիութե-

նականխորհրդակցություն,որըկազմակերպվելէրՖիզիկայի

ֆակուլտետի և Վորոնեժի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի

ֆիզիկոսներիհամատեղջանքերով:Խորհրդակցությանըմաս-

նակցումէինԽՍՀՄ15քաղաքների46բուհերիուգիտահետա-

զոտականինստիտուտներիմոտ80ֆիզիկոսներ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.34,թ.5-6)
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Համալսարանում սկսվեց 4 նոր պարբերականների հրատա-

րակումը` «Բանբեր Երևանի համալսարանի» (հասարակական գի-

տություններ), «Գիտականտեղեկագիր» (բնական գիտություններ),

«Երևանի պետական համալսարան» (տեղեկատու), «Երիտասարդ

գիտաշխատող»:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի1967)

Մեխանիկա-մաթեմատիկականֆակուլտետումստեղծվումէհա-

վանականություններիտեսությանևմաթեմատիկականվիճակագրու-

թյանամբիոն:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.19,տե՛սնաև

Երևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ46)

Ֆիզիկայիֆակուլտետումստեղծվումէմոլեկուլյարֆիզիկայիև

կենսաֆիզիկայիամբիոն:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.20,տե՛սնաև

Երևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ77)

Երկրիժողովրդականտնտեսությանհամարտարիներշարունակ

որակյալ մասնագետներ պատրաստելու գործում ձեռք բերած հա-

ջողությունների համար համալսարանին է հանձնվում Հայաստանի

կոմկուսիԿենտկոմի,ՀԽՍՀԳերագույնխորհրդինախագահության,

ՀԽՍՀՆախարարներիխորհրդիևՀԱՄԽհոբելյանականհուշադրո-

շը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2հունվարի1971)
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Համալսարանիգրադարանըպարգևատրվումէառաջինկարգի

դիպլոմով` գրադարանների՝ Հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխության

50-ամյակիննվիրվածհամամիութենականստուգատեսինակտիվո-

րենմասնակցելուհամար:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտական

գրադարանը,Երևան,2001,էջ57)

Երևանիպետականհամալսարանըձեռնարկումէհնագիտական

պեղումներ՝ԳառնիգյուղաքաղաքըևԼոռիբերդաքաղաքըուսումնա-

սիրելունպատակով(արշավախմբիղեկավար՝Ի.Ղարիբյան):

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ62)

հունվար – ՀԽՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական

կրթության կոմիտեի որոշմամբ Երևանի պետական համալ-

սարանում ստեղծվեց գրական կապերի ուսումնասիրման գի-

տահետազոտական կաբինետ, որի պարտականությունների

մեջ էր մտնում նաևԲանասիրական ֆակուլտետի միջբուհա-

կան կապերի ծավալումը: Կաբինետի խնդիրն էր ուսումնա-

սիրելԽորհրդայինՄիությանժողովուրդներիգրականկապե-

րի պատմությունը, մասնագետներ պատրաստել հայերենից

ԽՍՀՄժողովուրդներիլեզուներով(ևհակառակը)թարգմանու-

թյուններկատարելուհամար:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ127-128)

հունվար – Ձմեռային արձակուրդների օրերին համալսարանի

«Կռունկ»միջազգայինկապերիակումբըհյուրընկալեցՄոսկ-

վայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան համալսարանում մասնագի-

տականորակավորում ստացողարտասահմանցի 30 երիտա-

սարդների ու աղջիկների: Այդ խմբում կային Հունգարիայի,

Կուբայի,ԳերմանականԴեմոկրատականՀանրապետության,

Բիրմայի,Իրաքի,Սոմալիի,Ինդոնեզիայիևայլերկրներիներ-
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կայացուցիչներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10փետրվարի1967) 

4 հունվարի –Արդարադատության մարմիններում կատարած բազ-
մամյա անբասիր աշխատանքի և մատուցած ծառայություն-

ների համար ՀԽՍՀ վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր

կոչմանարժանացավ իրավաբանական գիտությունների թեկ-

նածու, դոցենտ, համալսարանիխորհրդային քրեական իրա-

վունքիամբիոնիվարիչԱրշակԹովմասիԹովմասյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7հունվարի1967)

14հունվարի –ԽՍՀՄԳերագույնխորհրդինախագահությանհրա-

մանագրով բարձրագույն ու միջնակարգ մասնագիտական

կրթությանզարգացման,ժողովրդականտնտեսությանհամար

որակյալ մասնագետներիպատրաստմանգործին մատուցած

ծառայություններիևգիտականհետազոտություններիասպա-

րեզումձեռքբերածհաջողություններիհամարբարձրագույնև

միջնակարգմասնագիտականկրթությանմիմեծխումբաշխա-

տողներպարգևատրվեցինԽՍՀՄշքանշաններովումեդալնե-

րով:

Երևանի պետական համալսարանից այդ պատվին

արժանացանՀենրիԳաբրիելիԳաբրիելյանը(պրոֆեսոր,փի-

լիսոփայությանամբիոնիվարիչ)ևԱստղիկԳրիգորիԽոնդկա-

րյանը(ընդհանուրպատմությանամբիոնիավագլաբորանտ):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25հունվարի1967)

փետրվար – ԵՊՀ մեծ հանդիսասրահում համալսարանականները
հավաքվելէինիրենցզայրույթնուբողոքնարտահայտելուՉի-

նաստանում գտնվող խորհրդային հիմնարկների աշխատող-

ների նկատմամբ կանխամտածված սանձարձակությունների

համար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17փետրվարի1967)

փետրվար – Համալսարանում մեծ շուքով նշվեց քաղաքացիական
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կռիվների լեգենդարհերոս,խորհրդայինբանակիականավոր

զորավարԳայի(ՀայկԲժշկյան)ծննդյան80-ամյակը:Հանդի-

սավորնիստումներածականխոսքասացռեկտոր,ակադեմի-

կոսՄկրտիչՆերսիսյանը:ԵլույթունեցանԳ.Ժաշկինը`երկա-

թյադիվիզիայից,ԳայիզինակիցԱ.Կուլիկովը,1-ինՍիմբիրս-

կյանդիվիզիայիերաժիշտ-զինվորՊողոսովը:Հուզիչելույթով

հանդեսեկավԳայիդուստրԹամարան:
(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17փետրվարի1967)

17 փետրվարի – Համալսարանի կոլեկտիվի նախընտրական ժո-
ղովում ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավորության
համարթեկնածուներառաջադրվեցինակադեմիկոսԱրտաշես
Շահինյանըևպրոռեկտոր,պատմականգիտություններիդոկ-
տորՀայկարամՈւթմազյանը:Երևանիքաղաքայինխորհրդի
պատգամավորության համար թեկնածուներ առաջադրվեցին
կուսկոմիտեի քարտուղար, համալսարանի գիտական կոմու-
նիզմիամբիոնիվարիչ,դոցենտԿորյունԱնանիկյանը,Քիմի-
ական ֆակուլտետի դասախոս Եվգենյա Հովսեփյանը, ՀԿԿ
Երևանիքաղկոմիառաջինքարտուղար,պատմականգիտու-
թյունների թեկնածու ԼյուդվիգՂարիբջանյանը և Տնտեսագի-
տականֆակուլտետիգերազանցիկուսանողուհիԳրետաՍի-
մոնյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24փետրվարի1967)

28փետրվարի –Համալսարանիպրոֆեսորադասախոսականկազմի
տարեկան հաշվետու գիտական նստաշրջանն սկսեց իր աշ-
խատանքները:Բացմանխոսքովհանդեսեկավհամալսարա-
նի ռեկտոր,ակադեմիկոսՄկրտիչՆերսիսյանը:Առավոտյան
լիագումարնիստումզեկուցումներկարդացինպրոֆեսորներՀ.
Մաղաքյանը,Գ.Սահակյանը,Մ.Տեր-Միքայելյանըևդոցենտ
Ռ.Ղազարյանը: Երեկոյան լիագումար նիստում զեկուցումով
հանդես եկանպրոֆեսորներԳ.Սևակը, Հ.Գաբրիելյանը,Մ.
Ներսիսյանը,Մ.Մկրյանը:Մարտի1-4-ընստաշրջանիավելի
քան15բաժանմունքներումլսվեցինմոտ150զեկուցումներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,3մարտի1967)
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մարտ –ՀամալսարանումտեղիէունենումԵղիշեՉարենցիստեղծա-
գործություններիգրական-երաժշտականերեկո:Գրողիկյան-

քիևստեղծագործություններիմասինպատմեցբանաստեղծի

դուստրը`ԱնահիտՉարենցը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մարտի1967)

մարտ–Համալսարանի«Կռունկ»ակումբինախաձեռնությամբուսա-
նողներըհյուրընկալումենԽՍՀՄգեղարվեստիակադեմիայի

թղթակիցանդամԳրիգորԽանջյանինևժողովրդականնկա-

րիչՄհերԱբեղյանին,որոնքընտրվումեն«Կռունկ»ակումբի

պատվավորանդամներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24մարտի1967)

7 մարտի – ՀԽՍՀԳերագույն խորհրդի նախագահության հրամա-

նագրովՀԽՍՀգիտությանվաստակավորգործչիպատվավոր

կոչման է արժանանում համալսարանի բույսերի բնախոսու-

թյան և կազմախոսության ամբիոնի վարիչ, կենսաբանական

գիտություններիդոկտոր,պրոֆ.ՆատալյաՄելիքյանը:ՀԽՍՀ

վաստակավորգրադարանավարիպատվավորկոչումէշնորհ-

վելհամալսարանիգիտականգրադարանիմատենագրության

բաժնիվարիչԼիլիանաԱլֆրեդիԳասպարյանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մարտի1967)

22մարտի – Համալսարանհյուր էին եկելՄիջազգայինուսանողա-
կանմիությանգործադիրկոմիտեներիանդամներըևազգային

ուսանողականմիություններիներկայացուցիչներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի1967)

29մարտի –Համալսարանիմեծհանդիսասրահումտեղիէունենում
հանդիպման երեկո Հայաստանի անվանի գիտնականների

հետ: Բացմանխոսքով հանդես է գալիս համալսարանի ռեկ-

տոր, ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանը: Իրենց գիտական

գործունեության ու ծրագրերի մասին պատմեցին ակադեմի-

կոսներ Վիկտոր Համբարձումյանը, Անդրանիկ Իոսիֆյանը,
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ԱրամՆալբանդյանը,ԱրմենակՄնջոյանը,ՍերգեյՄերգելյա-

նը,ՀովհաննեսՄաղաքյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7ապրիլի1967)

 
ապրիլ –Ֆիզիկայի ֆակուլտետում դասախոսություններով հանդես

են գալիս Մոսկվայի համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի
պինդ մարմնի ֆիզիկայիամբիոնի վարիչ, դոկտոր,պրոֆ.Գ.
Ս.Ժդանովըևընդհանուրֆիզիկայիամբիոնիվարիչ,դոկտոր,
պրոֆ.Վ.Ի.Իվերոնովան,որոնցռեկտորատըհրավիրելէրգի-
տականփորձիփոխանակմաննպատակով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6մայիսի1967)

1ապրիլի – ՀԽՍՀԳերագույնխորհրդինախագահությանհրամա-
նագրովերկրաբանությանասպարեզումբազմամյաանբասիր
աշխատանքի համար ՀԽՍՀ վաստակավոր երկրաբանի կո-
չումէշնորհվումԵրկրաբանականֆակուլտետիքարագիտու-
թյանևհանքագիտությանամբիոնիդոցենտԹադևոսՇահբա-
զիԹադևոսյանին: ՀԽՍՀԳերագույնխորհրդիպատվոգիր է
ստանումԵրկրաբանականֆակուլտետիօգտակարհանածո-
ներիհանքավայրերիորոնմանուհետախուզությանմեթոդների
ամբիոնիդոցենտԴավիթՊարսիիԻսախանյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7ապրիլի1967)

6 ապրիլի – Բանասիրական ֆակուլտետի նախաձեռնությամբ հա-
մալսարանականները հյուընկալում են ԽՍՀՄ ժողովրդական
արտիստԳոհարԳասպարյանին:Ուսանողներիողջույններից
հետոարտիստըպատմումէարտասահմանյանիրշրջագայու-
թյուններիևնործրագրերիմասին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14ապրիլի1967)

10ապրիլի–Սկսվումէհամալսարաններիերևանյան«Բարեկամու-
թյանշաբաթը»,որինմասնակցումէինՄոսկվայից,ԴոնիՌոս-
տովից,Տարտուից,Կիևից,Տաշքենդից,Թբիլիսիիցևայլ քա-
ղաքներիցժամանածդասախոսներևուսանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14ապրիլի1967)
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17-22ապրիլի –ՀամալսարանումիրաշխատանքներնէսկսումՈւ-
սանողական գիտական ընկերության (ՈԻԳԸ) 30-րդ՝ հոբե-

լյանականկոնֆերանսը,որինմասնակցումէինԽորհրդային

Միության11բուհերիցժամանած50պատվիրակներ:Ողջույ-

նի խոսքով հանդես է գալիս գիտական աշխատանքի գծով

պրոռեկտորԿարոԽաչատուրյանը:Ընթերցվումեն135զեկու-

ցումներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21ապրիլի19670

20ապրիլի – Համալսարանի հյուրերն էին Ուկրաինայի Կենտկոմի
քարտուղարՎ.Ի.Դրոզդենկոն,ԳԱպատմությանինստիտու-

տիտնօրեն,պատմականգիտություններիդոկտոր,պրոֆեսոր

Կ. Կ.Դուբինան, Կիևիավտոմատ հաստոցների գործարանի

տնօրեն, Սոցիալիստականաշխատանքի հերոսՊ.Պ.Պար-

սինկևիչը: Հյուրերին ողջունում են համալսարանի ռեկտոր,

ակադեմիկոսՄ.Ներսիսյանը,ուսանողուհիներՍ.Մանուկյանը

ևԳ.Քոչարյանը:Հայ-ուկրաինականբարեկամության,Երևա-

նի ևԿիևի համալսարաններիգիտականև ուսումնականկա-

պերիմասինխոսեցՀԽՍՀԳԱթղթակիցանդամ,ֆիզքիմիայի

ամբիոնի վարիչ,պրոֆեսորՀ.Չալթիկյանը: Համալսարանա-

կաններըմեծհետաքրքրությամբլսեցինԿ.Կ.Դուբինայիելույ-

թը:Հյուրերըհամալսարանիննվիրեցինգրքեր,ալբոմներ:Ող-

ջույնիխոսքովհանդեսեկավՀԿԿԿենտկոմիքարտուղարՌ.

Խաչատրյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29ապրիլի1967)

 

15մայիսի –Տեղի է ունենումԼատինականԱմերիկայիխնդիրները
հետազոտող երիտասարդ մասնագետների՝ համալսարա-

նում անցկացված անդրկովկասյան մեկշաբաթյա հանդի-

պում-խորհրդակցությունների եզրափակիչ նիստը` նվիրված

լատինա-ամերիկյան երկրներիառավել հրատապ հարցերին,

մշակութային զարգացման լուսաբանմանն ու քննարկմանը:

Մասնակցում էին Մոսկվայի, Լենինգրադի, Կիևի, Թբիլիսիի,

Բաքվի բուհերի ուսանողության, պրոֆեսորադասախոսական
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կազմիներկայացուցիչներև լատինա-ամերիկյաներկրներից՝

Մեքսիկայից,Կուբայից,Բրազիլիայից,Պերուից,Բոլիվիայից,

Չիլիից ԽՍՀՄ-ում սովորող ուսանողներ, ինչպես նաև այդ

երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների

ղեկավարներ,հասարակականգործիչներ,գրողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17մայիսի1967)

հունիս– Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1271շրջանա-
վարտ (որից 280-ը՝ երեկոյան, 357-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝

92 ֆիզիկոս, 59 մեխանիկոս-մաթեմատիկոս, 31 քիմիկոս, 32

երկրաբան, 16աշխարհագրագետ, 129 կենսաբան, 46պատ-

մաբան,272տնտեսագետ,131իրավաբան,333բանասեր,130

ապրանքագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

սեպտեմբեր –ՀամալսարանականներիհյուրնէրԱՄՆ-ի«Մետրոպո-
լիտեն»օպերայինթատրոնիմեծահամբավերգչուհիԼիլիՉու-

քասզյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28սեպտեմբերի1967)

22 սեպտեմբերի – Համալսարանի հանդիսասրահում տեղի է ունե-
նումԵղիշեՉարենցիծննդյան70-ամյակիննվիրվածհանդի-

սավորերեկո:Բացմանխոսքովհանդեսէգալիսպրոֆ.Մ.Մ.

Մկրյանը,Չարենցիստեղծագործականուղումասինզեկուցում

էպրոֆ.Հր.Թամրազյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28սեպտեմբերի1967)

29սեպտեմբերի–ՄեծդահլիճումտեղիէունենումԿ.Մարքսի«Կա-
պիտալ»-իառաջինհրատարակության100-ամյակիննվիրված

հոբելյանականգիտականնստաշրջան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5հոկտեմբերի1967)
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հոկտեմբեր – Երևանիպետական համալսարանում հրավիրվում են
քվանտային էլեկտրոնիկայի համամիութենական գիտատեխ-

նիկականգիտաժողովըև3-րդհամամիութենականսիմպոզի-

ումը`ոչգծայինօպտիկայիհարցերիվերաբերյալ:Վերջինիս

աշխատանքներին մասնակցում էին մոտ 50 գիտնականներ

ժողովրդադեմոկրատական, և 30 գիտնականներ` կապիտա-

լիստականերկրներից:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ56)

հոկտեմբեր –ՀամալսարանէայցելումդանիացիգրողՅորգենԱն-
դերսենՌոզենտալը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5հոկտեմբերի1967)

4-5 հոկտեմբերի – Հրավիրվում է Անդրկովկասի երեք հանրապե-
տությունների համալսարանների հոբելյանական միացյալ

գիտական նստաշրջան:Այն բացում է ռեկտոր,ակադեմիկոս

Մ.Ներսիսյանը:ՀԿԿԿենտկոմիանունիցնստաշրջանիմաս-

նակիցներինողջունումէՀԿԿԿենտկոմիքարտուղարՌ.Խա-

չատրյանը: Լիագումար նիստում զեկուցումներով հանդես են

գալիսՀԽՍՀԳԱթղթակիցանդամԾ.Աղայանը,Թբիլիսիիհա-

մալսարանիպրոֆեսորԱ.Սուրգուլաձեն,Ադրբեջանիհամալ-

սարանիպրոֆեսորՄ.Կազիևըևայլք:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12հոկտեմբերի1967)

9 հոկտեմբերի – Բանասիրական ֆակուլտետում տեղի է ունենում
ՇոթաՌուսթավելուանվան հայ-վրացական բանասիրության

կաբինետի բացումը (վերաբացումը -Ժ. Մ.), որը նպաստելու

էր վրաց ժողովրդի մշակույթի և գրականության ուսումնասի-

րությանը, երկու ժողովուրդների հոգևոր մերձեցմանը: Նույն

օրըհանդիսասրահումնշվում էԽՍՀՄԳԱթղթակիցանդամ,

ՎԽՍՀ ակադեմիկոս, հայագետ, Թբիլիսիի համալսարանի

պրոֆեսորԱկակիՇանիձեի80-ամյակը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12հոկտեմբերի1967)
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5նոյեմբերի –Տեղիէունենումհամալսարանիպրոֆեսորադասախո-
սական կազմի և ուսանողության հանդիսավոր նիստը` նվիր-

ված Մեծ հոկտեմբերի 50-ամյակին: Հայաստանի կոմկուսի

Կենտկոմի առաջին քարտուղար Ա. Քոչինյանը հոբելյանա-

կանհուշադրոշէհանձնումհամալսարանին,որըշնորհվելէր

ՄայրբուհինՀայաստանիկոմկուսիԿենտկոմի,ՀԽՍՀԳերա-

գույնխորհրդինախագահության,Նախարարներիխորհրդիև

ՀԱՄԽ-իկողմից:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի1967)
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Իրավաբանականֆակուլտետումստեղծվումէխորհրդային(պե-

տական)շինարարությանբաժինը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ142)

 

ԵՊՀ-ումտեղիէունենումպերօքսիդներիռեակցիաներիննվիր-

վածհամամիութենականգիտականհերթականկոնֆերանսը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ63)

հունվար –ՀամալսարանումհիմնվումէՀայագիտականկենտրոնը:
(Տե՛ս«Հայրենիքիձայն»,28փետրվարի1968)

հունվար –Բանասիրականֆակուլտետումստեղծվումէխորհրդահայ
գրականությանամբիոն(վարիչ`պրոֆ.Հր.Թամրազյան):Ամ-

բոննիրստեղծմանօրվանիցձեռնամուխեղավուսումնական

պլանների,ծրագրերիքննարկմաննուբարեփոխմանը.գրեթե

բոլոր բաժիններում հատուկ կուրսերի ձևով մտցվեց «Ժամա-

նակակիցսփյուռքահայգրականություն»առարկան:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ119)

11հունվարի –ԲանասիրականֆակուլտետիերգչախումբըՀԱՄԽ-ից

երկրորդանգամստացավոսկեմեդալևառաջինկարգիմրցա-

նակ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,13հունվարի1968)
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23 փետրվարի – Համալսարանում հանդիսավոր պայմաններում
նշվումէխորհրդայինբանակիևռազմածովայիննավատորմի

փառապանծ50-ամյակը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24փետրվարի1968)

20 մարտի – Տնտեսագիտական ֆակուլտետի նախաձեռնությամբ
համալսարանում կազմակերպվում է Կոմիտասին նվիրված

երաժշտականերեկո:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29մարտի1968)

 

ապրիլ–Ֆիզիկայիֆակուլտետի ուսանողության համար զեկուցու-
մովհանդեսէգալիսՄոսկվայիմիջուկայինհետազոտություն-

ների միացյալ ինստիտուտի (Դուբնա) պրոֆեսոր, Նոբելյան

մրցանակիդափնեկիրԻլյաՄիխայլովիչՖրանկը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19ապրիլի1968)

16-19ապրիլի –Համալսարանումտեղիէունենումհամամիութենա-
կանգիտականկոնֆերանս՝«Մ.ԳորկինևՍՍՀՄժողովուրդ-

ների գրականությունը» թեմայով` նվիրված գրողի ծննդյան

100-ամյակին: Կոնֆերանսին մասնակցում էին միության բո-

լոր հանրապետությունների և ինքնավար մարզերի գրողներ,

գրականագետ-գորկիագետներ: Ներկա էին նաև արտասահ-

մանյան գիտնականներ Վ. Վելչևը (Լեհաստան), Մ. Չիժկո-

վան (Չեխոսլովակիա),Յա.Ուրբանսկայան (Բուլղարիա), Ի.

Իջիկովսկայան(ԳԴՀ)ևուրիշներ:Լիագումարնիստըբացում

էհամալսարանիռեկտոր,ակադեմիկոսՄ.Ներսիսյանը:Ներ-

կաներին ողջունում է ՀԿԿ Կենտկոմի քարտուղար Ռ. Խա-

չատրյանը:Կոնֆերանսումներկայացվեցին70զեկուցումներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19ապրիլի,26ապրիլի1968)

16մայիսի –Բանասիրականֆակուլտետիհրավերովուսանողները
հանդիպումենքանդակագործԵրվանդՔոչարիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24մայիսի1968)
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հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1430շրջանա-
վարտ (որից 222-ը՝ երեկոյան, 328-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝

104ֆիզիկոս,83մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,109քիմիկոս,34

երկրաբան, 16աշխարհագրագետ, 144 կենսաբան, 61պատ-

մաբան,247տնտեսագետ,119իրավաբան,361բանասեր,152

ապրանքագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

 հունիս –ՌեկտորատինախաձեռնությամբևՀԽՍՀբարձրագույնև

միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարարության

կոլեգիայիորոշմամբ(Բանասիրականֆակուլտետիարևելյան

լեզուներիևգրականությանբաժնիհիմանվրա)վերաբացվեց

Արևելագիտությանֆակուլտետը:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.29,թ.61,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան.1981,էջ152,

«Երևանիհամալսարան»,21հունիսի1968)

5 հուլիսի – ՀԽՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական

կրթության նախարարության հրամանով Երևանի պետական

համալսարանինկիցստեղծվումէ(հուլիսի10-ից)Բուհերիդա-

սախոսների որակավորման բարձրացման ֆակուլտետ: Ֆա-

կուլտետիխնդիրներնէինբուհերիդասախոսներիգիտատեսա-

կանևգիտամեթոդականորակավորմանբարձրացումը,դասա-

վանդմանփորձի ընդհանրացումն ուտարածումը, ուսուցման

պրոցեսումգիտականնորմեթոդներիմշակումնուներդրումը:

Ֆակուլտետումանցկացվումէինորակավորմանբարձրացման

դասընթացներ11մասնագիտություններիգծով:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.28)

սեպտեմբեր –Ֆիզիկայիֆակուլտետումտեղի է ունենումհամամի-
ութենական խորհրդակցություն բյուրեղների արատները (դե-

ֆեկտ) դիֆերենցիալ մեթոդներով ուսումնասիրելու վերաբե-
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րյալ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,

ԲարսեղյանՀ.,ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,

ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ56)

 

սեպտեմբեր – Պատմության ֆակուլտետում բացվում է (վերաբաց-
վում է) հնագիտության ևաղբյուրագիտությանամբիոնը:Նո-

րաստեղծ ամբիոնի առաջնահերթ խնդիրն էր հանրապետու-

թյանգավառագիտականթանգարանների,Մատենադարանի,

Հնագիտությանուազգագրությանինստիտուտի,արխիվներիև

պատմագիտությանայլբնագավառներիհամարպատրաստել

բարձրորակմասնագետներ:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.24,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,13սեպտեմբերի1968,

«ՍովետականՀայաստան»,17ապրիլի1969)

սեպտեմբեր –Համալսարաննուներ15ֆակուլտետ,մոտ12.000ու-
սանող:Այնմասնագետներէրպատրաստում43մասնագիտու-

թյուններիև100մասնագիտացումներիգծով:Պրոֆեսորադա-

սախոսականկազմումընդգրկվածէին766հոգի,որոնցից69-ը

դոկտորներ,պրոֆեսորներէին,297-ը՝գիտություններիթեկնա-

ծուներևդոցենտներ,որոնքգիտամանկավարժականգործու-

նեությունէինծավալումհամալսարանի80ամբիոններում:

Համալսարանում դասախոսում էին ՀԽՍՀ ԳԱ հետևյալ

ակադեմիկոսները՝

Վիկտոր Համբարձումյանը (աստղաֆիզիկոս, ՀԽՍՀ ԳԱ

նախագահ),

ԱրաքսյաԲաբայանը(քիմիկոս)

ԱրամՆալբանդյանը(ֆիզիկոս)

ՍերգեյՀամբարձումյանը(մեխանիկոս)

ԱրտաշեսՇահինյանը(մաթեմատիկոս)

ՄկրտիչՆերսիսյանը(պատմաբան)

ՄխիթարՋրբաշյանը(մաթեմատիկոս)

ՆագուշՀարությունյանը(մեխանիկոս)
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ԱրմենակՄնջոյանը(քիմիկոս)

ԳագիկԴավթյանը(կենսաբան)

ՍերգեյՄկրտչյանը(երկրաբան)

ՀովհաննեսՄաղաքյանը(երկրաբան)

ՄկրտիչՏեր-Կարապետյանը(կենսաբան)

ԱրտաշեսԱռաքելյանը(կենսաբան)

(Տե՛սՀԱԱֆ.1,ց.48,գ.19,թ.50,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,29նոյեմբերի1968)

15սեպտեմբերի –ՀամալսարանըմեծշուքովնշումէԵրևանքաղա-
քիհիմնադրման2750-ամյակը:Բացմանխոսքէասումռեկտոր

Մ. Ներսիսյանը: «Հնագույն Երևանը» զեկուցումով հանդես

ենգալիսդոկտոր,պրոֆեսորԹադևոսՀակոբյանըևդոկտոր,

պրոֆեսորՎարդանՊարսամյանը(«ՍոցիալիստականԵրևա-

նը»թեմայով):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,18հոկտեմբերի1968)

20սեպտեմբերի –Տեղիէունենումհանդիպումգերմանացինշանա-
վորհրապարակախոսուգրող,ՀայդատիպաշտպանԱրմին

Վեգներիհետ:Ելույթէունենումնաևանվանիհյուրինախկին

աշխատանքայինընկեր,ՀԽՍՀգիտություններիակադեմիայի

ակադեմիկոսՄելիք-Օհանջանյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27սեպտեմբերի1968)

հոկտեմբեր –Տեղիէունենումպատմաբաններիանդրանիկհավաքը,
որըհետագատարիներինդառնումէավանդույթ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,4հոկտեմբերի1968)

հոկտեմբեր –Համալսարանումտեղի էունենումԱրևելագիտության
ֆակուլտետի` աշխարհում առաջին քրդագիտության բաժնի

ուսանողների հանդիպումը ՀԼԿԵՄ Երևանի քաղկոմին կից

քրդականակումբիերիտասարդանդամներիուքաղաքիքուրդ

մտավորականությանհետ:Երեկոնբացումէֆակուլտետիդե-

կանԳ.Նալբանդյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25հոկտեմբերի1968)
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1նոյեմբերի–ՀԽՍՀՆախարարներիխորհրդի1968թ.մարտի11-ի

N108որոշմանհիմանվրահամալսարանումսկսումէգործել

Ղեկավարաշխատողներիևմասնագետներիտնտեսագիտա-

կանգիտելիքներիբարձրացմանֆակուլտետը(գործելէմինչև

1975թ.):Ֆակուլտետըկոչվածէրվերապատրաստելուհանրա-

պետությանժողովրդականտնտեսության՝բարձրագույնկրթու-

թյունունեցողղեկավարաշխատողներինևարտադրությունում

իրենցլավագույնսդրսևորածմասնագետներին:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,ԲարսեղյանՀ.,

ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ188)

12-19նոյեմբերի –Համալսարանումանցկացվումէխաղերիտեսու-
թյանը նվիրված համամիութենական առաջին գիտաժողովը,

որիաշխատանքներին մասնակցում էինԽՍՀՄտարբերքա-

ղաքներիցեկածհարյուրիցավելիգիտնականներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,18նոյեմբերի1968)

26 նոյեմբերի –Երևանիպետական համալսարանումտեղի է ունե-
նում գիտական նստաշրջան` նվիրված Ռուսաստանի հետ

ԱրևելյանՀայաստանիմիացման140-ամյակին:Նստաշրջանը

ներածականխոսքովբացումէռեկտոր,ակադեմիկոսՄ.Ներ-

սիսյանը:ԶեկուցումներենկարդումպրոֆեսորներՎ.Ռշտու-

նին,Վ.ՊարսամյանըևՌ.Հովհաննիսյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29նոյեմբերի1968)

23 դեկտեմբերի – ՀԿԿԿենտկոմի բյուրոյի նիստում քննարկվում է
Երևանիպետականհամալսարանումուսումնական,քաղաքա-

կան-դաստիարակչական,գիտականևհրատարակչականաշ-

խատանքներիհետագաբարելավմանմիջոցառումներիմասին

հարցը:

(Տե՛սՀԱԱֆ.1,ց.48,գ.19,թ.49-57)
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Համալսարանում բացվում է կիրառական մաթեմատիկայի բա-

ժին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9հոկտեմբերի1971)

Համալսարանում փիլիսոփայության գծով թեկնածուական

ատենախոսություն է պաշտպանում շախմատիաշխարհի չեմպիոն

ՏիգրանՊետրոսյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հունվարի1969)

4 ապրիլի – Խորհրդային Միության հերոս, տիեզերագնաց-օդաչու

ԱլեքսեյԼեոնովըայցելումէԵրևանիպետականհամալսարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8ապրիլի1969)

13-18 ապրիլի – Համալսարանի հյուրն էր Հնդկաստանի Փենջաբի
համալսարանիկենդանաբանությանֆակուլտետիդեկան,դոկ-

տոր,պրոֆեսորԳանպատիՊարշադՇարմանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25ապրիլի1969)

15-17մայիսի –ՀամալսարանումհրավիրվումէՀովհաննեսԹումա-

նյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված համամիութենական

միջհամալսարանականգիտականնստաշրջան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19մայիսի1969)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1546շրջանա-
վարտ (որից 340-ը՝ երեկոյան, 401-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝

185ֆիզիկոս,103մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,78քիմիկոս,35

երկրաբան, 17աշխարհագրագետ, 178 կենսաբան, 25պատ-

մաբան,267տնտեսագետ,97իրավաբան,378բանասեր,147
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ապրանքագետ,36արևելագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)



հունիս –Ֆիզիկայիֆակուլտետումմիջուկայինֆիզիկայիամբիոնի
բաժանումիցհետոստեղծվումէռադիացիոնֆիզիկայիամբիո-

նը(ամբիոնիվարիչ`պրոֆ.Մ.Տեր-Միքայելյան):

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,խմբ.՝ԱդամյանՀ.,Բարսեղյան

Հ.,ՄադոյանԱ.,ՋրբաշյանԷդ.,ՖելեքյանՀ.,Երևան,1970,էջ52)

20սեպտեմբերի –ՀամալսարանումհյուրէրԽորհրդայինՄիության

մարշալ ՀովհաննեսԲաղրամյանը, որը եկել էրԵրևան` մաս-

նակցելուՀովհաննեսԹումանյանիծննդյան100-ամյակիտո-

նակատարությանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6հոկտեմբերի1969)

20նոյեմբերի –ՏեղիէունենումմեծերգահանԿոմիտասիծննդյան
100-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստ: Այն բացեց ռեկ-

տոր,ակադեմիկոսՄ.Ներսիսյանը:Կոմիտասիկյանքիևգոր-

ծունեությանմասինհետաքրքիրզեկուցումէկարդումարվես-

տիվաստակավորգործիչՍ.Գասպարյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28նոյեմբերի1969)

դեկտեմբեր –Երևանիպետականհամալսարանի12ֆակուլտետնե-
րում45մասնագիտություններիգծովսովորումէր11.470ուսա-

նող: Գիտամանկավարժական աշխատանք էին կատարում

890 դասախոսներ, որոնց թվում՝ 8ակադեմիկոս, 15 թղթակից

անդամ,73գիտություններիդոկտորև528թեկնածու:

(Տե՛ս«ՍովետականՀայաստան»,18դեկտեմբերի1969)
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Համալսարանիգրադարաննուներշուրջմեկմիլիոն200հազար

հայրենականևօտարալեզուգրքերուպարբերականհրատարակու-

թյուններ:Ամենտարիգրադարանըստանումէրավելիքան50հազար

հայերեն,ռուսերենևօտարալեզուգիրքուպարբերական:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2հունվարի1971)

Գրադարանների՝Վ.Ի.Լենինիծննդյան100-ամյակիննվիրված

համամիութենականստուգատեսումակտիվությունցուցաբերելուհա-

մարԵՊՀգրադարանինշնորհվումէհաղթողիդիպլոմ:Այդտարում

գրադարանինկիցստեղծվումէհանրապետականգիտամեթոդական

կաբինետ,գրադարանըդառնումէբուհականևմիջնակարգմասնա-

գիտական ուսումնական հաստատությունների գրադարանների մե-

թոդականղեկավարությանկենտրոն:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտական

գրադարանը,Երևան,2001,էջ57)

Երևանիպետականհամալսարանըձեռնարկումէհնագիտական

պեղումներ՝Գլաձորիմիջնադարյանհամալսարանիտեղըպարզելու

նպատակով:

(Տե՛սԳիտությունըՀայաստանում50տարում,

գլխ.խմբ.՝ՊետրոսյանԳ.Բ.,Երևան,1973,էջ62)

ԳերմանիայիԴեմոկրատականՀանրապետությունիցեկածու-

սանողներինկատմամբցուցաբերածուշադրությանուհոգատարու-

թյանհամարԵրևանիպետականհամալսարանըպարգևատրվումէ

«ԳԴՀ20-ամյակի»հուշամեդալով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14մարտի1970)
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23հունվարի –ՀայաստանիկոմկուսիԿենտկոմիառաջինքարտու-
ղար,Երևանիպետականհամալսարանի 50-ամյահոբելյանը

նախապատրաստողևանցկացնողհանրապետականհոբելյա-

նական հանձնաժողովի նախագահԱ.Ե.Քոչինյանի նախա-

գահությամբտեղիէունենումհանձնաժողովիառաջիննիստը:

Նիստումքննարկվումենկազմակերպականհարցեր,ևմշակ-

վումտոնակատարության նախապատրաստման ուանցկաց-

մանմիջոցառումներ:

(Տե՛ս«Հայրենիքիձայն»,28հունվարի1970)

20մարտի –Համալսարանիմեծդահլիճումնշվումէկոմունիստական
կուսակցությանուխորհրդայինպետությանստեղծողՎ.Ի.Լե-

նինիծննդյանմեկդարյահոբելյանը:

Հանդիսավոր նիստը բացում է համալսարանի կուսկոմի-

տեի քարտուղար Հովհ. Բարսեղյանը: Զեկուցումով հանդես

էգալիսպրոռեկտորՄ.Մելիքյանը:Ողջույնիխոսքենասում

համալսարանի փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Հ.

Գաբրիելյանը, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների

թեկնածուՅուրիՎարդանյանըևլրագրությանբաժնիIVկուր-

սիուսանողուհիՔնարիկՀարությունյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28մարտի1970)

 

ապրիլ – ՀԽՍՀԳերագույնխորհրդի նախագահության նախագահ

ՆագուշՀարությունյանըհանդիսավորպայմաններումհամալ-

սարանիռեկտորՄ.ՆերսիսյանինէհանձնումԽՄԿԿԿենտ-

կոմի, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի, ԽՍՀՄ Նախարարների

խորհրդի և ՀԱՄԿԽ Լենինյան հոբելյանական պատվոգի-

րը:Այնուհետևմիխումբ դասախոսների ևաշխատակիցների

հանձնվում են «Քաջարիաշխատանքի համար` ի նշանավո-

րումնՎ.Ի.Լենինիծննդյան100-ամյակի»հոբելյանականմե-

դալներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1մայիսի1970)

6մայիսի –Տեղիէունենումգիտականնստաշրջան`նվիրվածՀայրե-
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նականմեծպատերազմումխորհրդայինժողովրդիհաղթանա-

կի25-ամյակին:ԱյնկազմակերպելէրհամալսարանիԽՄԿԿ

պատմությանամբիոնը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16մայիսի1970)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1937շրջանա-
վարտ(որից421-ը՝երեկոյան,396-ը՝հեռակաբաժիններ)՝202

ֆիզիկոս, 109 մեխանիկոս-մաթեմատիկոս, 103 քիմիկոս, 35

երկրաբան, 36աշխարհագրագետ, 219 կենսաբան, 74պատ-

մաբան,355տնտեսագետ,146իրավաբան,414բանասեր,205

ապրանքագետ,39արևելագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.6,թ.28)

19հունիսի –ՀԽՍՀԳերագույնխորհրդինախագահությանհրամա-

նագրովգիտությանվաստակավորգործչիկոչումէշնորհվում

ԷդուարդԲագրատիԱղայանինևԹադևոսԽաչատուրիՀակո-

բյանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,3հուլիսի1970)

23-26 հունիսի – Տեղի է ունենում անդրկովկասյան հանրապետու-
թյուններիհոգեբանների5-րդգիտականհամաժողովը,որիաշ-

խատանքներինմասնակցումէին100-իցավելիհայ,վրացիու

ադրբեջանցիճանաչվածհոգեբանգիտնականներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,3հուլիսի1970)

սեպտեմբեր–ԵՊՀ-ումգործումէր15ֆակուլտետ՝Մեխանիկա-մա-
թեմատիկական, Ֆիզիկայի, Քիմիական, Կենսաբանական,

Երկրաբանական, Աշխարհագրական, Պատմության, Բանա-

սիրական, Արևելագիտական, Իրավաբանական, Տնտեսա-

գիտական, Ապրանքագիտության և առևտրի էկոնոմիկայի,

Նախապատրաստական ֆակուլտետ արտասահմանցիների

համար, Բարձրագույն հաստատությունների դասախոսների

վերապատրաստման համամիութենական, ինչպես նաև Ղե-
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կավարաշխատողներիումասնագետներիտնտեսագիտական

գիտելիքների բարձրացման ֆակուլտետներ: Ուսումնական

գործընթացը ղեկավարում էին 80 ամբիոններ, որոնցում աշ-

խատում էին 900 դասախոսներ և գիտնականներ,այդ թվում՝

ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ գիտություններիակադեմիաների 30ակադե-

միկոսևթղթակիցանդամ,90գիտությանդոկտորևպրոֆեսոր,

320գիտություններիթեկնածուևդոցենտ:Համալսարանումաշ-

խատումևսովորումէր16.000մարդ:Ուսանողներիընդհանուր

թիվը կազմում էր շուրջ 13.000, որից 7.500-ը՝ ցերեկային, իսկ

5.500-ը՝երեկոյանևհեռակաբաժիններում:Համալսարանըըն-

դունելությունէրկատարում46մասնագիտություններիգծովև

5տարիներիընթացքումերիտասարդմասնագետներէրպատ-

րաստումմոտ100մասնագիտացումներով:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարանի50-ամյակը

(1970թ.դեկտեմբերի23-իհանդիսավորնիստիսղագրական

հաշվետվությունը),խմբ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1984,էջ24-25)

հոկտեմբեր–ԵՊՀհյուրնէրԿրակովիՅագելոնյանհամալսարանի
արևելագիտականֆակուլտետիհայոցլեզվիդասախոսԱնջեյ

Պիսովիչը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17հոկտեմբերի1970)

27հոկտեմբերի –Տեղիէունենումհոբելյանականգիտաժողով`նվիր-
ված գիտական կոմունիզմի հիմնադիրներից մեկի` Ֆրիդրիխ

Էնգելսիծննդյան150-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի1970)

նոյեմբեր –ԽորհրդայինՀայաստանիևՀայաստանիկոմունիստա-

կանկուսակցության50-ամյակիառթիվՀայաստանիկոմկուսի

Կենտկոմի,ՀայկականԽՍՀԳերագույնխորհրդինախագա-

հության,ՀայկականԽՍՀՆախարարներիխորհրդիևՀայաս-

տանի արհեստակցական միությունների խորհրդի որոշումով,

իթիվսհանրապետությանմիշարքձեռնարկությունների,հիմ-

նարկների և կազմակերպությունների, հոբելյանական հուշա-
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մեդալէշնորհվումնաևԵՊՀ-ին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5դեկտեմբերի1970)

24 նոյեմբերի – Երկարամյա բեղմնավոր գիտամանկավարժական
գործունեությանհամարևծննդյան60-ամյակիառթիվՀԽՍՀ

ԳԱակադեմիկոս,ԵՊՀռեկտորՄկրտիչԳեղամիՆերսիսյանը

ԽՍՀՄԳերագույնխորհրդինախագահությանհրամանագրով

պարգևատրվումէԼենինիշքանշանով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28նոյեմբերի1970)

21 դեկտեմբերի – ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության

հրամանագրով բարձրորակ մասնագետների պատրաստման

ասպարեզում ունեցած վաստակի, գիտահետազոտականաշ-

խատանքներում ձեռք բերած նվաճումների համար ԵՊՀ-ն

պարգևատրվում է Աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշա-

նով:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարանի50-ամյակը

(1970թ.դեկտեմբերի23-իհանդիսավորնիստիսղագրական

հաշվետվությունը),խմբ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1984,էջ3,

«Գրականթերթ»,25դեկտեմբերի1970)

22դեկտեմբերի –ԵրևանիևԹբիլիսիիհամալսարաններիգիտական

ևբարեկամականկապերիամրապնդմանգործումկատարած

նշանակալիցաշխատանքիևԵՊՀ50-ամյակիառթիվհամալ-

սարանիռեկտորՄկրտիչԳեղամիՆերսիսյանըպարգևատր-

վումէԹբիլիսիիհամալսարանիհիմնադիրԻվանեՋավախաշ-

վիլուհուշամեդալով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20փետրվարի1971)

23 դեկտեմբերի – Ալ. Սպենդիարյանի անվան Լենինի շքանշանա-
կիրօպերայիևբալետիպետականակադեմիականթատրոնի

դահլիճում նշվում է Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական

հաստատություններիառաջնեկի`Երևանիպետականհամալ-

սարանի 50-ամյա հոբելյանը: Հանդիսավոր նիստը բացում է
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հանրապետականհոբելյանականհանձնաժողովինախագահ,

ՀայաստանիկոմկուսիԿենտկոմիառաջինքարտուղարԱ.Ե.

Քոչինյանը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարանի50-ամյակը

(1970թ.դեկտեմբերի23-իհանդիսավորնիստիսղագրական

հաշվետվությունը),խմբ.՝ՂարիբջանյանԼ.Պ.,Երևան,1984,էջ6-7,

տե՛սնաև«ՍովետականՀայաստան»,24դեկտեմբերի1970)

23 դեկտեմբերի – Երևանի պետական համալսարանի 50-ամյա-
կի առթիվ ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատվոգրով են

պարգևատրվում 132 համալսարանականներ. ՀԽՍՀ գիտու-

թյանվաստակավորգործչիպատվավորկոչմանենարժանա-

նում.

 ՀայկազԺամկոչյանը

 ՍահակԲազյանը

 ՍերգեյԲալասանյանը

 ՀովհաննեսԲարսեղյանը

 ՆիկոլայԳասպարյանը

 ԳևորգԶուբյանը

 ՀրանտԹամրազյանը

 ԿարպիսԿարագյանը

 ՄիքայելՄանուկյանը

 ՍուրենՄիքայելյանը

 ԳուրգենՍահակյանը

 ՎաչեՍաղաթելյանը

 ԱլեքսեյՍուքիասյանը

 ԷդուարդՋրբաշյանը

 ՂազարՎարդապետյանը

 ԱղասիՔանքանյանը

(Տե՛ս«ՍովետականՀայաստան»,25դեկտեմբերի1970,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,2հունվարի1971)

28դեկտեմբերի–ԽՍՀՄբարձրագույնևմիջնակարգմասնագիտա-

կանկրթությաննախարարՎ.Ելյուտինիհրամանագրովբարձ-
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րորակմասնագետներիպատրաստմանասպարեզումունեցած

վաստակի և գիտական հետազոտությունների զարգացման

գործումձեռքբերածնվաճումներիհամարԽՍՀՄԳերագույն

խորհրդինախագահության1970թ.դեկտեմբերի21-իհրամա-

նագրովԵրևանիպետականհամալսարանըԱշխատանքային

կարմիրդրոշիշքանշանովպարգևատրվելուկապակցությամբ

անվանվեցԵրևանիԱշխատանքայինկարմիրդրոշիշքանշա-

նակիրպետականհամալսարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,13փետրվարի1971)
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Ֆիզիկայիֆակուլտետումստեղծվումէբյուրեղներիաճիևքվան-

տայինէլեկտրոնիկայիամբիոն:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ78)

Համալսարանիգրադարանիտնօրենությանըևմեթոդականկա-

բինետինկիցստեղծվում էմեթոդականխորհուրդ,բացվումեննաև

նորենթաբաժիններ:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտական

գրադարանը,Երևան,2001,էջ57)

ԽՍՀՄ-ումԳԴՀուսանողներիևասպիրանտներիխորհրդիլենի-

նյանփոխանցիկ դրոշը շնորհվում էԵՊՀ-ում սովորող գերմանացի

ուսանողներիկազմակերպությանը:ԽՍՀՄ-ումԳԴՀդեսպանության

առաջին քարտուղար Յոհաննես Վայսֆլոգը հանդիսավոր արարո-

ղության ժամանակ դեսպանության անունից Խորհրդային Հայաս-

տանի Կառավարությանը և համալսարանի ռեկտորատին շնորհա-

կալությունէհայտնում՝գերմանացիուսանողներիհամարստեղծած

լավագույնպայմաններիհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27մարտի1971)

Բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների համար լիտվական

գրականության մասին վեցօրյա դասախոսություն է կարդում Վիլ-

նյուսիհամալսարանիդոցենտՊետրասՈւժկալնիսը:Նաաշխատու-

թյուններէգրելհայմիջնադարյանբանաստեղծներիստեղծագործու-

թյուններիմասին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17ապրիլի1971)



215

1971

12մարտի –ՄեծհանդիսասրահումտեղիէունենումԱշխարհագրա-
կանֆակուլտետիուսանողությանևպրոֆեսորադասախոսա-

կանկազմիհանդիպումըԽՍՀՄ-ՆորԶելանդիաբարեկամու-

թյան ընկերության նախագահ, Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի

անվանպետականհամալսարանիպրոֆեսոր,աշխարհագրա-

կանգիտություններիդոկտորԿուզմաԻվանովիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16մարտի1971)

13մարտի –Նորքիզանգվածիուսանողականթաղամասի2-րդմաս-
նաշենքիուսխորհուրդըևգրականստուդիանկազմակերպում

են հանդիպում անվանի բանաստեղծ Վահագն Դավթյանի

հետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27մարտի1971)

10 ապրիլի – Տեղի է ունենում Արտասահմանյան քաղաքացիների
նախապատրաստականֆակուլտետի(որտեղսովորումեն50

սփյուռքահայեր,41վիետնամցիներ)ուսանողներիհանդիպու-

մըանվանիբանաստեղծներՀամոՍահյանի,ՀրաչյաՀովհան-

նիսյանիևարձակագիրՍտեփանԱլաջաջյանիհետ:Հանդիպ-

մանգլխավորնպատակը«Մարդըևմերժամանակը»թեմայի

քննարկումնէր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17ապրիլի1971)

30ապրիլի –ՀամալսարանըհյուրընկալումէՉեխոսլովակիայիՀան-
րապետության ակադեմիայի թղթակից անդամ, Սլովակիայի

ակադեմիայի ակադեմիկոս, Բրատիսլավայի համալսարանի

պրոռեկտոր,պրոֆ.ՄիլոշԳասիիրովսկին:ՎերջինսՊատմու-

թյան և Քիմիական ֆակուլտետներում հանդիպում է ուսանո-

ղությանհետ`հանդեսգալովՉեխոսլովակիայիՀանրապետու-

թյանպատմությանըևսլովակուչեխժողովուրդներիբարեկա-

մությանընվիրվածդասախոսությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,22մայիսի1971)
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7մայիսի –Չեխտնտեսագետները`Պրահայիբարձրագույնուսում-
նական հաստատությունների ամբիոնների վարիչներ, դասա-
խոսներ և տնտեսագիտական գիտահետազոտական ինստի-
տուտիմիխումբգիտականաշխատողներ,հանդիպումենու-
նենումԵրևանիպետականհամալսարանիտնտեսագիտական
ֆակուլտետում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,22մայիսի1971)

27մայիսի -7հունիսի  –ՀամալսարանիԽՄԿԿպատմությանամ-
բիոնիհրավերովուսանողությանհամարդասախոսություններ
է կարդումԲրատիսլավայի համալսարանիՉեխոսլովակիայի
կոմունիստական կուսակցությանպատմությանամբիոնի վա-
րիչ,պրոֆ.ՅանՊլևան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19հունիսի1971)

28-29մայիսի –Համալսարանումսկիզբէդրվումևսմինորավանդույ-
թի:Տեղիէունենումերիտասարդգիտնականներիառաջինգի-
տականկոնֆերանսը:Երկուօրտևածկոնֆերանսիընթացքում
ընթերցվումէշուրջ130զեկուցում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5հունիսի1971)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1854շրջանա-
վարտ (որից 397-ը՝ երեկոյան, 341-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝
142ֆիզիկոս,119մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,44երկրաբան,
36աշխարհագրագետ,90պատմաբան,95քիմիկոս,139կեն-
սաբան,49իրավաբան,263բանասեր,21արևելագետ,83տն-
տեսագետ,35ապրանքագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

հունիս – Մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատի-
կական կիբեռնետիկա և կիրառական մաթեմատիկա բաժին-
ների հիմանվրաստեղծվում էԿիրառականմաթեմատիկայի
ֆակուլտետը,որիդեկանէդառնումֆիզմաթգիտությունների
թեկնածու,դոցենտՌաֆիկՏոնոյանը:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.19,տե՛սնաև

«Երևանիհամալսարան»,12հունիսի1971)
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24 հունիսի – Համալսարանի երգչախումբը Բրատիսլավայի Յան
Կոմենսկու անվան համալսարանի հրավերով մասնակցում է

Տրնավայիերգիփառատոնինևարժանանումգերազանցգնա-

հատականի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,18սեպտեմբերի1971)

սեպտեմբեր – Համալսարան են այցելում Լիբանանի, Սիրիայի,
ԵգիպտոսիԱրաբականՀանրապետության,Անգլիայի,Ֆրան-

սիայի,Ավստրալիայի,Կիպրոսի,Արգենտինայի,Հորդանանի

հայկականդպրոցներիմիխումբուսուցիչներ,որոնցընդունում

էհամալսարանիռեկտոր,ակադեմիկոսՄ.Ներսիսյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25սեպտեմբերի1971)

հոկտեմբեր –Համալսարանիօտարլեզուներիամբիոնիհյուրնէրլե-
նինգրադցիդոկտոր,պրոֆեսորԻսիդորՀեյմովիչԼևինը:Քսան

օրշարունակնագերմաներենովդասախոսություններէկար-

դում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16հոկտեմբերի1971)

հոկտեմբեր – Սփյուռքահայ ուսանողների խորհրդի հրավերով հա-
մալսարան է այցելում Ֆիլադելֆիա քաղաքի «Քնար» հայ-

կականսիրողականերգչախումբը,որիղեկավարնէրԵրևանի

Կոմիտասիանվան կոնսերվատորիայի շրջանավարտԱրսեն

Սահյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,23հոկտեմբերի1971)

2 հոկտեմբերի – Երևանումանցկացվող «Մարդը ևտիեզերքը» մի-
ջազգային չորրորդ գիտաժողովի շրջանակներում համալսա-

րանէայցելումԽՍՀՄտիեզերագնաց,օդաչուՎլադիմիրՇա-

տալովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16հոկտեմբերի1971)
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Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում ստեղծվում են

թվային անալիզի, մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի, ԷՀՄ մաթե-

մատիկականապահովմանամբիոններ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ53-55)

փետրվար – Ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանատի, կուսակցական և
կոմերիտական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ

համալսարանականներըհանդիպումենակադեմիկոսՎ.Համ-

բարձումյանի և Բյուրականի աստղադիտարանի աշխատա-

կիցներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26փետրվարի1972)

1փետրվարի –Իրավաբանականֆակուլտետիքրեականիրավունքի
ամբիոնըբաժանվումէ2ինքնուրույնամբիոնների`քրեական

իրավունքի ու քրեական դատավարության և կրիմինալիստի-

կայի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26փետրվարի1972)

5ապրիլի –Մեծդահլիճումտեղի է ունենումԽՍՀՄժողովրդական

արտիստԳոհարԳասպարյանիմեծարմաներեկո:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8ապրիլի1972)

20ապրիլի–Համալսարանականներիհյուրնէրարգենտինացիհան-
րաճանաչերգչուհիևկինոդերասանուհիԼոլիտաԹորեսը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29ապրիլի1972)
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մայիս – Աշխարհագրական ֆակուլտետում դասախոսություններ է
կարդումՄոսկվայիՄ.Վ.Լոմոնոսովիանվանպետականհա-

մալսարանի տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի վա-

րիչ,դոկտոր,պրոֆեսոր,աշխարհահռչակգիտնականՅուլյան

ԳլեբովիչՍաուշկինը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6մայիսի1972)

11-20մայիսի –ՀամալսարանիհյուրնէրԼեհաստանիԼյուբլինքա-
ղաքի Մարի Կյուրի-Սկլոդովսկայայի անվան համալսարանի

պատվիրակությունը,որիկազմումէինհամալսարանիռեկտոր,

դոկտոր,պրոֆեսորԶբիգնևԼորկևիչը,գիտականաշխատանք-

ներիգծովպրոռեկտոր,դոկտորՅանուշԲարցիցկինևԼՄԲԿ

համալսարանականկազմակերպությանքարտուղար,դոկտոր

ԱլբինԿոպրուկովնյակը:Նրանք եկել էին բանակցություններ

վարելուերկուհամալսարաններիմիջևնախորդտարիկնքված

պայմանագրի շուրջ: Մշակվեց 1973-75 թթ. աշխատանքային

ծրագիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27մայիսի1972)

16-18մայիսի –ՀոլանդիայիԳրենինգամիհամալսարանիմեխանի-
կա-մաթեմատիկականևֆիզիկայիֆակուլտետների42ուսա-

նողներհյուընկալվեցինԵՊՀ-ում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մայիսի1972)

24մայիսի –Ավելիքանմեկհարյուրամյակէ,որբուլղարժողովուրդը
ամենտարիտոնումէիրգրերիստեղծողներԿիրիլիևՄեֆո-

դիիօրը:ԱյդառիթովԲուլղարիաէմեկնումխորհրդայինպատ-

վիրակությունը, որը գլխավորում էր համալսարանի ռեկտոր,

Սովետա-բուլղարական բարեկամության ընկերության կենտ-

րոնականվարչությաննախագահիտեղակալևնույնընկերու-

թյանհայկականբաժանմունքինախագահ,ՀԽՍՀԳԱակադե-

միկոսՄկրտիչՆերսիսյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24հունիսի1972)
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հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1901շրջանա-
վարտ (որից 426-ը՝ երեկոյան, 239-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝

133ֆիզիկոս,47մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,38կիրառական

մաթեմատիկոս,44երկրաբան,30աշխարհագրագետ,75պատ-

մաբան,104քիմիկոս,110կենսաբան,57իրավաբան,264բա-

նասեր,48արևելագետ,236տնտեսագետ,50ապրանքագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

սեպտեմբեր–ՀԽՍՀբարձրագույնևմիջնակարգմասնագիտական

կրթությաննախարարությանկոլեգիայիևհամալսարանիռեկ-

տորատի որոշմամբ Բանասիրական ֆակուլտետում ստեղծ-

վումէգրականությանտեսությանևգեղագիտությանամբիոն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6նոյեմբերի1972)

25-29սեպտեմբերի–Հայաստանումանցկացվումէսպորավորբույ-
սերիննվիրվածանդրկովկասյան4-րդգիտաժողովը,որինմաս-

նակցում էին Անդրկովկասի և մյուս հանրապետությունների,

ինչպեսնաևՄոսկվայի,Լենինգրադիբուհերիմոտ80անվա-

նի գիտնականներ:Գիտաժողովը բացում է Կենսաբանական

ֆակուլտետիդեկան,պրոֆեսորՀ.Բատիկյանը:Գիտաժողովի

մասնակիցները մեկնում են շրջաններ`տեղում ծանոթանալու

բուսականաշխարհին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30սեպտեմբերի1972)

27-30 սեպտեմբերի – Համալսարանում տեղի է ունենում անդրկով-
կասյան հանրապետությունների համալսարանների միացյալ

կոնֆերանս` նվիրված ԽՍՀՄ-ի կազմավորման կեսդարյա

հոբելյանին: Կոնֆերանսը բացում է համալսարանի ռեկտոր,

ակադեմիկոս Մ. Ներսիսյանը: Այդ օրերին ֆիզիկա-մաթեմա-

տիկական,հասարակականգիտություններիևպատմությանու

ԽՄԿԿպատմությանբաժանմունքներումլսվումենավելիքան

50զեկուցումներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7հոկտեմբերի1972)
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12-14 հոկտեմբերի – Համալսարանումանցկացվում է «Գեղարվես-
տական թարգմանությունը իբրև ԽՍՀՄ ժողովուրդների գրա-

կանություններիփոխադարձհարստացմանևմերձեցմանմի-

ջոց»համամիութենականգիտաժողովը,որկազմակերպելէին

ԽՍՀՄգրողներիմիությունըևԵրևանիպետականհամալսա-

րանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21հոկտեմբերի1972)

18 հոկտեմբերի – Հանրապետությունում ռուս գրականության շա-
բաթվաշրջանակներումհամալսարանիհյուրերնէինռուսաս-

տանցիբանաստեղծներևարձակագիրներՌ.Ռոժդեստվենս-

կին,Դ.Սամոյլովը,Ս.Կունյաևը,Ս.Վիկուլովը,Գ.Բակլանովը,

Վ.Շեֆները,Լ.Վասիլևան,Օ.Չուխոնցևը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28հոկտեմբերի1972)

նոյեմբեր –ՀամալսարանըհյուընկալումէՄոսկվայիհամալսարանի
ժուռնալիստիկայիֆակուլտետիմիխումբուսանողների`պրո-

ֆեսորԴ.Է.Ռոզենտալիգլխավորությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6նոյեմբերի1972)

12 դեկտեմբերի – Մեխանիկա-մաթեմատիկական և Կիրառական
մաթեմատիկայիֆակուլտետներիուսանողներինախաձեռնու-

թյամբստեղծվումէ«Շիրակացի»ակումբը:Շնորհավորանքի

խոսքենհղումակադեմիկոսներԱրտաշեսՇահինյանը,Սեր-

գեյ Մերգելյանը: Ելույթ են ունենում Սիլվա Կապուտիկյանը,

ՎահագնՍտամբոլցյանը, ԼուսինեԶաքարյանը,ԽորենՊա-

լյանը:Ակումբի նպատակն էր ուսանողներին ծանոթացնել ոչ

միայնհայ,այլևտարբերազգերիմշակույթներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,23դեկտեմբերի1972)
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Կիրառականմաթեմատիկայիֆակուլտետինկիցսկսումէգոր-

ծել«Պատանիմաթեմատիկոս»դպրոցը,որտեղկարողէինսովորել

հանրակրթականդպրոցներիբարձրդասարաններիաշակերտները:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,

Երևան,1981,էջ59-60)

13հունվարի –Տեղիէունենումհանդիսավորնիստ,որտեղՀԿԿԵրևա-
նի քաղկոմի առաջին քարտուղար Լյուդվիգ Ղարիբջանյանը

ՀԿԿԿենտկոմի,ՀԽՍՀԳերագույնխորհրդի,Նախարարների

խորհրդիևՀԱՄԽ-իպատվոգիրըհանձնումէհամալսարանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունվարի1973)

30 հունվարի – Փիլիսոփայության կաբինետում տեղի է ունենում
Երևանիսոցիոլոգներիհանդիպումըխորհրդայինսոցիոլոգիա-

կանասոցիացիայինախագահիտեղակալ,ԽՍՀՄԳԱսոցիա-

լական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրենի տեղա-

կալ,պրոֆեսորԳենադիՎասիլևիչՕսիպովիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10փետրվարի1973)

փետրվար – Պատասխան այցով Բրատիսլավա է մեկնում ԽՄԿԿ

պատմությանամբիոնի վարիչ,պրոֆեսորՓ.Ենգոյանը: Հա-

մաձայն երկու համալսարանների միջև կնքված փոխադարձ

օգնությանպայմանագրի` նա զեկուցումներ է կարդում Բրա-

տիսլավայի համալսարանի ուսանողության, դասախոսական

կազմիևՍլովակիայիպրոպագանդիստներիուկոնսուլտանտ-

ներիհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17փետրվարի1973)
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18ապրիլի –ԽորհրդայինՄիությունումտեղիէունենումմիամսյակ`

վիետնամական ժողովրդի հետ միջազգային համերաշխու-

թյան ու Հնդկաչինի շրջանում խաղաղության ամրապնդման

նշանաբանով:Այդառիթովհամալսարանումտեղիէունենում

միտինգ, որին մասնակցում էին դասախոսներ, ուսանողներ,

մայրաքաղաքի գիտական հիմնարկների, արդյունաբերական

ձեռնարկություններիներկայացուցիչներ:Նրանքջերմորենդի-

մավորում ենԽՍՀՄ-ում Հարավային Վիետնամի Հանրապե-

տությանարտակարգևլիազորդեսպանԴանգԿուանգՄինին,

խորհրդայինտիեզերագնաց,օդաչուԳ.Ս.Տիտովին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28ապրիլի1973)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ2102շրջանա-
վարտ(որից469-ը՝երեկոյան,303-ը՝հեռակաբաժիններից)՝142

ֆիզիկոս,58մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,120կիրառականմա-

թեմատիկոս, 51 երկրաբան, 31աշխարհագրագետ, 68պատ-

մաբան,106քիմիկոս,104կենսաբան,48իրավաբան,258բա-

նասեր,33արևելագետ,214տնտեսագետ,97ապրանքագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

սեպտեմբեր – Պատմության ֆակուլտետի դեկանատի, հնագիտու-
թյան, աղբյուրագիտության ու ազգագրության ամբիոնի նա-

խաձեռնությամբ կազմակերպվում է հանդիպում ԽՍՀՄ և

ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Լենինգրադի Էրմիտաժի տնօրեն

Բ.Պիոտրովսկուհետ:Նակարդումէզեկուցում՝«Եգիպտոսը

Թութանհամոնիժամանակաշրջանում»թեմայով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,22սեպտեմբերի1973)

13 սեպտեմբերի – Երևանում անցկացվող Ասիայի և Աֆրիկայի
երկրների՝ պոեզիայի համաշխարհային առաջին մասնագի-

տականսիմպոզիումի մասնակիցները հանդիպում են համալ-

սարանի ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի

հետ:ԵրեկոնբացումէկուսկոմիտեիքարտուղարՌաֆիկԱս-

լանյանը:Պրոֆեսորադասախոսականկազմիանունիցհյուրե-
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րինողջունումենՀԽՍՀԳԱթղթակիցանդամԷդ.Աղայանը,

Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս Հարություն Դա-

դուրյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,22սեպտեմբերի1973)

հոկտեմբեր – Ռեկտորատի հրավերով Լյուբլինի համալսարանի
ԽՍՀՄժողովուրդներիպատմությանամբիոնիվարիչ,լեհնշա-

նավոր հայագետ, պրոֆեսոր Միրոսլովա Զակշևսկա-Դուբա-

սովան և տեղի Միկրոբիոլոգիայի ու բիոքիմիայի ինստիտու-

տիտնօրեն, միկրոբիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Էու-

գենիուշ Գոնշիորը դասախոսություններով հանդես են գալիս

Երևանիպետականհամալսարանիպատմությանուկենսաբա-

նականֆակուլտետներիպրոֆեսորադասախոսականկազմիև

ուսանողությանհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»6հոկտեմբերի1973)

17հոկտեմբերի –Թբիլիսիիաշխատավորներիպատվիրակությունը

հյուրընկալվում է համալսարանում, հանդիպում պրոֆեսորա-

դասախոսականկազմիևուսանողությանհետ:Հյուրերինող-

ջունում են կուսկոմիտեի քարտուղար Ռ. Ասլանյանը, պրոֆ.

Գուրգեն Սևակը, Բանասիրական ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի

ուսանող Բագրատ Ներսիսյանը: Շնորհակալական խոսքով

հանդես է գալիս պատվիրակության ղեկավար, Վրաստանի

կոմկուսիԹբիլիսիիքաղկոմիառաջինքարտուղարՊ.Գիլաշ-

վիլին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27հոկտեմբերի1973)

նոյեմբեր–Տեղիէունենումգիտականնստաշրջան`նվիրվածակա-
նավոր հայագետ, ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեմիկոս, համալսարանի

երկրորդռեկտորՀակոբՄանանդյանիծննդյան100-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1դեկտեմբերի,1973)
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ՀամալսարանիՈՒԳԸ-նպարգևատրվումէՀամԼԿԵՄԿենտկո-

միևԽՍՀՄբարձրագույնմիջնակարգմասնագիտականկրթության

նախարարության«Պատվոդիպլոմ»-ով:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.39,թ.71)

12 հունվարի – Ի կատարումն ԽՍՀՄ բարձրագույն և միջնակարգ

մասնագիտական կրթության նախարարի՝ «Հասարակական

մասնագիտությունների ֆակուլտետների կանոնադրությունը

հաստատելու մասին» 1973 թ. հուլիսի 13-ի N 584 հրամանի`

ԵՊՀռեկտորՄ.Գ.Ներսիսյանիհրամանովհամալսարանում

բացվում է Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլ-

տետ՝ հետևյալ բաժիններով՝ երիտասարդ դասախոսի, կոմե-

րիտականաշխատողի,արվեստիևգեղարվեստականինքնա-

գործունեության, ժուռնալիստ-ֆոտոռեպորտյորի, իրավագի-

տության:Նույնհրամանովհաստատվումէայդֆակուլտետի

կանոնադրությունը,ևդեկանէնշանակվումավագդասախոս

Ա.Հայթյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16փետրվարի1974)

20-22փետրվարի – Տեղի է ունենում ուսանողների համամիութենա-
կան կովկասյան 5-րդ տարածաշրջանային գիտական կոն-

ֆերանսը, որը կազմակերպել էին ռեկտորատը,Պատմության

ֆակուլտետի դեկանատը և հնագիտության, աղբյուրագիտու-

թյանևազգագրությանամբիոնը:Կոնֆերանսինմասնակցում

էին Թբիլիսիի, Կուբանի, Ռոստովի, Օրջոնիկիձեի, Գրոզնու,

ՄախաչկալայիպետականհամալսարաններիևՌոստովիպե-

տական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողները:Կոն-

ֆերանսըբացումէհնագիտության,աղբյուրագիտությանևազ-
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գագրությանամբիոնիվարիչ,պրոֆեսորԱշոտԱբրահամյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2մարտի1974)

3ապրիլի–Ուսանողներիկոմունիստականդաստիարակությանբնա-
գավառումբազմամյաբեղմնավորաշխատանքիհամարևհա-

զարերորդհամարի լույսընծայմանառթիվԵՊՀռեկտորատի,

կուսկոմիտեի,արհկոմիտեիևԼԿԵՄկոմիտեիօրգան«Երևանի

համալսարան» բազմատիրաժ թերթըպարգևատրվում է Հայ-

կականԽՍՀԳերագույնխորհրդիպատվոգրով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5ապրիլի1974)

5ապրիլի –Տեղիէունենում«Երևանիհամալսարան»շաբաթաթեր-
թի 1000-րդ համարի լույսընծայմանը նվիրված հանդիսավոր

նիստ,որըներածականխոսքովբացումէկուսկոմիտեիառա-

ջին քարտուղարՌ.Ասլանյանը:Թերթիանցած ուղու մասին

զեկուցումէթերթիխմբագիրՎ.Մաղալյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,13ապրիլի1974)

մայիս–ՀԽՍՀբարձրագույնևմիջնակարգմասնագիտականկրթու-

թյաննախարարությանկոլեգիայիևհամալսարանիռեկտորա-

տիորոշմամբհամալսարանիռուսացլեզվիամբիոնըբաժան-

վումէ2ինքնուրույնամբիոնների`ռուսացլեզվիևռուսացլեզվի

ութարգմանությանտեսության:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12հոկտեմբերի1974)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ2067շրջանա-
վարտ(որից444-ը՝երեկոյան,253-ը՝հեռակաբաժիններից)՝40

ֆիզիկոս,79մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,70կիրառականմա-

թեմատիկոս, 44 երկրաբան, 23աշխարհագրագետ, 81պատ-

մաբան, 82քիմիկոս, 111կենսաբան, 60իրավաբան, 251բա-

նասեր,44արևելագետ,289տնտեսագետ,96ապրանքագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

հունիս –Համալսարանումտեղիէունենումհամամիութենականգի-
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տաժողով`նվիրված լեզվիմեթոդոլոգիականևտրամաբանա-

կան խնդիրներին: Գիտաժողովում հանդես են գալիս Մոսկ-

վայից, Լենինգրադից, Կիևից, Նովոսիբիրսկից, Օդեսայից,

Ֆրունզեիցհրավիրվածփիլիսոփաներևլեզվաբաններ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1974)

հունիս –Արևելագիտությանֆակուլտետումկազմակերպվումէհան-
դիպումպարսիկբանաստեղծուհիԺալեիհետ,որինմասնակ-

ցում էին նաևարձակագիր Աբիգ Ավագյանը և պատմաբան-

արևելագետՀովհաննեսՓահլևանյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1974)

4-5հունիսի –Ա.Ս.Պուշկինիծննդյան175-ամյակիառթիվհամալ-
սարանումտեղիէունենումԽՍՀՄԳԱՄ.Գորկուանվանհա-

մաշխարհայինգրականությանինստիտուտի,Երևանի,Թբիլի-

սիի,Բաքվիհամալսարաններիհամամիութենականգիտական

համատեղկոնֆերանս`«Պուշկինըևսովետականպոեզիան»

թեմայով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1974)

15հոկտեմբերի – Համալսարանիգիտականխորհրդինիստերիդահ-
լիճումբացվումէՀԽՍՀԳԱ,ԵՊՀևՄ.Գորկուանվանհամաշ-

խարհային գրականության ինստիտուտի միացյալ գիտական

նստաշրջանը`նվիրված«ՍասունցիԴավիթ»հայժողովրդա-

կանէպոսիառաջինպատումիհրատարակության100-ամյա-

կին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19հոկտեմբերի1974)

28հոկտ.-3նոյեմբ.–ՖիզիկայիֆակուլտետումտեղիունեցածԽՍՀՄ

ևՀԽՍՀգիտություններիակադեմիաների,ԽորհրդայինՄիու-

թյանևՀայաստանի բարձրագույն ու միջնակարգմասնագի-

տական կրթության նախարարությունների և ԵՊՀ գիտական

համատեղ նստաշրջանը նվիրված էր «Բյուրեղների առա-

ջացումը և կառուցվածքը» թեմային: Ընթերցվեցին 34 զեկու-
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ցումներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16նոյեմբերի1974)

նոյեմբեր – Համալսարանի հնագիտության, աղբյուրագիտության և
ազգագրությանամբիոնըպարգևատրվեցԽՍՀՄբարձրագույն

ևմիջնակարգմասնագիտականկրթությաննախարարության

ևՀամԼԿԵՄԿենտկոմի«Պատվոդիպլոմ»-ով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6նոյեմբերի1974)

1-2 նոյեմբերի – ԵՊՀ-ում հրավիրվում է Լեհաստանի Լյուբլին քա-
ղաքի Մարի Կյուրի-Սկլոդովսկայայի անվան համալսարանի

միացյալ գիտական նստաշրջան` նվիրվածԼեհաստանիԺո-

ղովրդականՀանրապետության30-ամյակին:Նստաշրջանում

զեկուցումներեններկայացվումպատմաքաղաքական,տնտե-

սականթեմաներով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6նոյեմբերի1974)

18-21նոյեմբերի –Համալսարանումանցկացվումէբուհականգրա-
դարաններիգիտագործնականկոնֆերանս:Աշխատանքներին

մասնակցում էին հյուրեր Մոսկվայից, Լենինգրադից, Սարա-

տովից, Վիլնյուսից, Խարկովից, Երևանից: Կոնֆերանսը բա-

ցումէհամալսարանիգիտականաշխատանքներիգծովպրո-

ռեկտորԿ.Խաչատուրյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7դեկտեմբերի1974)
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ԿիրառականմաթեմատիկայիֆակուլտետումստեղծվումէԷՀՄ

ևծրագրավորմանամբիոն:ԱյնապահովումէրԷՀՄևծրագրավորում

առարկայի դասավանդումըՄեխմաթ,Ֆիզիկայի,Ռադիոֆիզիկայի,

Քիմիական,Կենսաբանական,Երկրաբանականֆակուլտետներում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ56)

Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական, ապ-

րանքագիտությանևառևտրի էկոնոմիկայիֆակուլտետներիհիման

վրաստեղծվումէՀԽՍՀ13-րդբուհը`Երևանիժողովրդականտնտե-

սությանինստիտուտը:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.31,

տե՛սնաևՀայաստանիՀանրապետությանբարձրագույն

ուսումնականհաստատությունները,Երևան,2003,էջ354)

Երևանիպետականհամալսարանիգիտականգրադարանընո-

րաստեղծԺողովրդականտնտեսությանինստիտուտիգրադարանին

հատկացնումէ50.000միավորգրականություն:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,

ԵրևանիպետականհամալսարանիՍարգիսևՄարիԻզմիրլյանների

անվանգիտականգրադարանը,Երևան,2001,էջ58)

Արևելագիտությանֆակուլտետումստեղծվումենարաբականև

թուրքականբանասիրությանամբիոնները:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9),թ.26)

փետրվար – Համալսարանում տեղի է ունենում արտասահմանյան
ուսանողների առաջին միջազգային գիտական կոնֆերանսը`
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նվիրվածխորհրդայինժողովրդի՝ֆաշիստականԳերմանիայի

դեմտարածպատմականհաղթանակի30-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1մարտի1975)

30մարտի –Տեղի էունենումհանդիսավորնիստ`նվիրվածֆաշիս-
տական Գերմանիայի դեմ խորհրդային ժողովրդի տարած

հաղթանակի30-ամյակին:ՄասնակցումէրնաևԽորհրդային

Միության կրկնակի հերոս, ավիացիայի գեներալ-լեյտենանտ

Վ.Ի.Պապկովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12ապրիլի1975)

ապրիլ –Գումարվումէհամալսարանիհասարակագիտական7ամ-
բիոնների պրոֆեսորադասախոսական կազմի առաջին մի-

ացյալ գիտական նստաշրջանը: Բացման խոսքով հանդես է

գալիսՀԽՍՀԳԱթղթակիցանդամԳ.Բրուտյանը:Երեքօրվա

ընթացքում6բաժանմունքներինիստերումընթերցվումէ40զե-

կուցում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26ապրիլի1975)

10-11ապրիլի–Իրավաբանականֆակուլտետիկուսբյուրոյինախա-
ձեռնությամբ ֆակուլտետի պրոֆեսորդասախոսական կազմի

երիտասարդ կուսակցականների և կոմերիտական ակտիվի

համարանցկացվում է քաղաքական-գիտական նստաշրջան`

նվիրված երիտասարդների միջազգային դաստիարակությա-

նը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12ապրիլի1975)

30 ապրիլի – Համալսարանում հյուրընկալվում են հայկական
     89-րդ՝ Թամանյան դիվիզիայի ներկայացուցիչները: Երեկոն

բացում է համալսարանի ռեկտորՄ.Ներսիսյանը:Ներկանե-

րըհոտնկայսևբուռնծափահարություններովենդիմավորում

դիվիզիայի քաջահմուտ հրամանատար, գեներալ Նվեր Սա-

ֆարյանին:Նապատմում է դիվիզիայիանցածուղու մասին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,3մայիսի1975)
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7 մայիսի – Մեծ դահլիճում տեղի է ունենում հանդիսավոր նիստ`
նվիրվածՀայրենականմեծպատերազմումԽՍՀՄ-իտարած

հաղթանակի30-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մայիսի1975)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1562շրջանա-
վարտ(որից345-ը՝երեկոյան,247-ը՝հեռակաբաժիններից)՝74

ֆիզիկոս,71ռադիոֆիզիկոս,88մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,87

կիրառականմաթեմատիկոս,60երկրաբան,20աշխարհագրա-

գետ,62պատմաբան,95քիմիկոս,84կենսաբան,57իրավա-

բան,235բանասեր,37արևելագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

սեպտեմբեր –ԵՊՀենայցելումՀամալսարաններիմիջազգայինասո-
ցիացիայիգլխավորքարտուղար,պրոֆեսորՌոջերՔեյսը,նրա

տեղակալներ,պրոֆեսորներԴուգլասԷյտկեն,ԺորժԴայիանը

ևարտասահմանյանհամալսարանների33ռեկտորներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,13սեպտեմբերի1975)

սեպտեմբեր –Բանասիրականֆակուլտետիհյուրն էրԼեհաստանի
գրողներիմիությանգլխավորքարտուղար,անվանիգրողԵժի

Պուտրամենտը,որըեկելէրիրկնոջհետ:Հանդիպմանըներկա

էրնաևանվանիբանաստեղծուհիՍիլվաԿապուտիկյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27սեպտեմբերի1975)

1սեպտեմբերի – ՀԽՍՀբարձրագույնևմիջնակարգմասնագիտա-

կանկրթությաննախարարությանորոշմամբկազմավորվումէ

Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը` «Գերբարձր հաճախություն-

ներիֆիզիկա»,«Քվանտայինռադիոֆիզիկա»,«Կիսահաղորդ-

չային էլեկտրոնիկա և միկրոէլեկտրոնիկա», «Կիսահաղորդ-

չայիննյութերիևսարքերիֆիզիկա»,«Ռադիոալիքներիտարա-

ծումևճառագայթողհամակարգեր»մասնագիտացումներով:

(Տե՛սԵՊՀարխիվց.1,գ.1(կոդ9),թ.20)
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15-16 հոկտեմբերի – Անցկացվեց Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան
100-ամյակիննվիրվածգիտականնստաշրջան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1նոյեմբերի1975)

25հոկտեմբերի– Համալսարանումհյուընկալվում է շախմատիաշ-
խարհի12-րդհաղթողԱնատոլիԿարպովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12նոյեմբերի1975)

31հոկտեմբերի –ԱվետիքԻսահակյանիծննդյան100-ամյահոբելյա-
նիտոնակատարությանըմասնակցելուհամարԵրևանժամա-

նածԽՍՀՄբոլորհանրապետություններիևարտասահմանյան

մի շարք երկրներիպատվիրակների միխումբ հյուրընկալվեց

համալսարանում:Երեկոն բացում էԷդ.Ջրբաշյանը:Ելույթ է

ունենումԽՍՀՄգրողներիմիությանվարչությանքարտուղար

Ա.Սուրկովը:Իրենցբանաստեղծություններովութարգմանու-

թյուններովհանդեսենգալիսՄ.Դուդինը,Հ.Շիրազը,Ու.Ռա-

ջաբը,Ս.Կապուտիկյանը,արձակագիրՄ.Կոլոսովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12նոյեմբերի1975)

22նոյեմբերի –ԵՊՀ,ԲժշկականևՊոլիտեխնիկականինստիտուտ-
ներիսփյուռքահայուսանողներիուսանողականխորհուրդնե-

րիուհայրենակցականմիություններիհամատեղուժերովհա-

մալսարանիմեծդահլիճումկազմակերպվումէԱվետիքԻսա-

հակյանիծննդյան100-ամյակիննվիրվածերեկո:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9դեկտեմբերի1975)

18 դեկտեմբերի – Բանասիրական ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսա-
նողներըկազմակերպումենհուշ-երեկո`նվիրվածհայբեմիմե-

ծագույնվարպետՀրաչյաՆերսիսյանիծննդյան80-ամյակին:

Արվեստագիտությանդոկտոր,պրոֆեսորԼուիզաՍամվելյանը

ներկայացնումէՀր.Ներսիսյանիկյանքնուգործունեությունը:

ԵլույթենունենումՀԽՍՀժողովրդականարտիստներՎարդու-

հիՎարդերեսյանըևՄհերՄկրտչյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,23դեկտեմբերի1975)
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23 դեկտեմբերի – Տեղի է ունենում աշխարհի նախկին չեմպիոն,
ԽորհրդայինՄիության շախմատի43-րդառաջնությանհաղ-

թող ՏիգրանՊետրոսյանի հանդիպումը համալսարանական-

ներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հունվարի1976)

24 դեկտեմբերի – Համալսարանի մեծ դահլիճում տեղի է ունենում
Կնոջմիջազգայինտարվաննվիրվածհանդիսավորնիստ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հունվարի1976)



234

1976

1976

Բանասիրական ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և գրականության

բաժինըառանձնանումէևդառնում(վերաբացվում)ինքնուրույնֆա-

կուլտետ:

(Տե՛սԵՊՀարխիվ,ց.1,գ.1(կոդ9)թ.25)

Ֆիզիկայիֆակուլտետիընդհանուրֆիզիկայիամբիոնումբաց-

վումէ«Մթնոլորտիֆիզիկա»մասնագիտացումը,որիգծովամենտա-

րիպատրաստվումէրշուրջ12ուսանող:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,

պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,Երևան,1981,էջ64)

հունվար – Տեր և տիկին Հարություն ու Լուսաբեր Կարմիրյաննե-
րի կտակի համաձայն՝ համալսարանը, ԱՄՆ-ի Համասեբաս-

տահայ Վերաշինաց միությունից որպես նվիրատվություն է

ստանում IVAKֆիրմայի հնչյունաբանական (լինգոֆոնային)

լաբորատորիա`լրիվսարքավորումներով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24հունվարի1976)

15-18հունվարի–ԾաղկաձորումանցկացվումէԽՍՀՄԳԱ«Կոհե-

րենտևոչգծայինօպտիկա»խնդրիգիտականխորհրդիար-

տագնա նստաշրջանը, որի կազմակերպումը վստահված էր

համալսարանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հունվարի1976)

20 հունվարի – Համալսարանից Հայաստանի կոմունիստական
կուսակցության 26-րդ համագումարի պատգամավորներ են

ընտրվումռեկտորՄ.Ներսիսյանը,կուսկոմիտեիքարտուղար

Ռ.Ասլանյանը,ԽՄԿԿպատմությանամբիոնիվարիչՓ.Են-
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գոյանը,փիլիսոփայությանպատմությանամբիոնիվարիչԳ.

Խրլոպյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17հունվարի1976)

11փետրվարի –ԹբիլիսիիևԵրևանիհամալսարաններիիրավաբա-

նականֆակուլտետներիմիջևտեղիէունենումսոցիալիստա-

կանմրցությանպայմանագրիկնքմանհանդիսավորնիստ,որը

հրավիրելէրԵՊՀիրավաբանականֆակուլտետը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մարտի1976)

26 մարտի - 2 ապրիլի – Կենսաբանական ֆակուլտետի հյուրն էր
ԽՍՀՄԳԱԿ.Ա.Տիմիրյազևիանվանբույսերիֆիզիոլոգիայի

ինստիտուտիբաժնիվարիչ,ԽՍՀՄԳԱակադեմիկոսՄիքայել

Չայլախյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17ապրիլի1976)

29ապրիլի –Տեղիէունենումպոեզիայիբարեկամությաներեկո,որին
ներկաէինմիխումբհայբանաստեղծներուՀայաստանիգրող-

ների 7-րդ համագումարի հյուրեր Մոսկվայից, Ուկրաինայից,

Բելառուսիայից,Մոլդովայից,Էստոնիայից,Ղազախստանից:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մայիսի1976)

14 մայիսի – Ակադեմիկոս, հայագետ Հր. Աճառյանի ծննդյան
100-ամյակիառթիվԵրևանիպետականհամալսարանիհայա-

գիտականհետազոտություններիլաբորատորիանևհայոցլեզ-

վիամբիոնը կազմակերպում են համատեղ գիտական նստա-

շրջան,որըներածականխոսքովբացումէհամալսարանիռեկ-

տոր, ակադեմիկոս Մ. Ներսիսյանը: Զեկուցումներով հանդես

ենգալիսԷդ.Աղայանը,Ա.Սուքիասյանը,Հ.Բարսեղյանը,Մ.

Ասատրյանը,Ա.Մադոյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,22մայիսի1976)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1440շրջանա-
վարտ(որից279-ը՝երեկոյան,215-ը՝հեռակաբաժիններից)՝77
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ֆիզիկոս,65ռադիոֆիզիկոս,93մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,83

կիրառականմաթեմատիկոս,49երկրաբան,25աշխարհագրա-

գետ,59պատմաբան,93քիմիկոս,93կենսաբան,53իրավա-

բան,148բանասեր,42արևելագետ,66ռուսագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

հունիս –ՀԽՍՀբարձրագույնևմիջնակարգմասնագիտականկրթու-

թյան նախարարությունը 1975-1976 ուստարում առաջին ան-

գամանցկացնումէբնական,հասարակականևտեխնիկական

գիտություններիգծովուսանողականգիտականլավագույնաշ-

խատանքների ստուգատես, որում ԵՊՀ-ն թե՛ ներկայացված

աշխատանքների(83)ևթե՛շահածմրցանակայինտեղերի(64)

քանակովհանրապետությանբուհերիմեջառաջիննէ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19հունիսի1976)

հունիս –ՄեծդահլիճումտեղիէունենումՀԽՍՀարվեստիվաստա-

կավորգործիչ,պետականմրցանակիդափնեկիրՄինասԱվե-

տիսյանիննվիրվածհուշ-երեկո,որըկազմակերպել էին«Թո-

րոսՌոսլին»ակումբըևԲանասիրականֆակուլտետիԼԿԵՄ

բյուրոն:Երեկոյիններկաէիննկարչիգործընկերները,արվես-

տագետներ,գրականագետներ,ուսանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5հունիսի1976)

16 հունիսի – Գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում տեղի է ունենում
համալսարանում հրատարակվող «Երիտասարդ գիտաշխա-

տող» պարբերականի 10-ամյակին նվիրված նստաշրջանի

լիագումար նիստ, որին մասնակցում էին համալսարանի ու

հանրապետությանբուհերիերիտասարդգիտնականները:Եր-

կուօրտևածնստաշրջանի10մասնաճյուղերումընթերցվումեն

ավելիքան40գիտականզեկուցումներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26հունիսի1976)

սեպտեմբեր–Համալսարանիհյուրերնէինամերիկյանգենետիկներ
դոկտորՇելդոնՎոլֆը(Կալիֆորնիայիհամալսարան),դոկտոր
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ՉարլզԼենգլինևդոկտորԼորենցՎալկովիկը(Բնությանպահ-

պանությանազգայինինստիտուտ):ՆրանքԿենսաբանական

ֆակուլտետիգենետիկայիևբջջաբանությանամբիոնումհան-

դիպումենֆակուլտետներիպրոֆեսորադասախոսականկազ-

միևուսանողությանհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25սեպտեմբերի1976)

28սեպտեմբերի–ԵՊՀպրոֆեսորադասախոսականկազմիևուսա-
նողությանհյուրնէրԽորհրդայինՄիությանհերոս,բժշկական

գիտություններիդոկտոր,տիեզերագնացԲ.Եգորովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2հոկտեմբերի1976)

5հոկտեմբերի –Համալսարանականներըհյուրընկալումենհայժո-
ղովրդիպանծալիզավակ,ԽորհրդայինՄիությանհերոս,մար-

շալՀ.Բաղրամյանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,23հոկտեմբերի1976)

23հոկտեմբերի –Համալսարանիպրոֆեսորադասախոսականկազ-
մի, ուսանողության հյուրն էր աշխարհահռչակ գրող Վիլյամ

Սարոյանը:Այդ հանդիպմանը մասնակցում էին նաև մայրա-

քաղաքի հասարակայնության հարյուրավոր ներկայացուցիչ-

ներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6նոյեմբերի1976)

30 հոկտեմբերի – Հայաստանում Մոլդովայի մշակույթի օրերի կա-
պակցությամբհամալսարանումտեղիէունենումբարեկամու-

թյան, եղբայրության միտինգ, որին մասնակցում էին Մոլդո-

վայի կառավարական պատվիրակության անդամները, հա-

մալսարանիղեկավարաշխատողներ,դասախոսներ,ուսանող-

ներ: Ժողովը բացեց կուսկոմիտեի քարտուղար Ռ. Ասլանյա-

նը: Շնորհակալական խոսքով հանդես են գալիս Մոլդովայի

մշակույթինախարարԱ.ԿոնստանտինովըևբանաստեղծՊ.

Բոցուն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6նոյեմբերի1976)
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դեկտեմբեր –ԲրատիսլավայիՅանԿոմենսկուանվանհամալսարա-
նի հրավերով Չեխոսլովակիա է մեկնում Երևանիպետական

համալսարանի հոծ միջավայրիամբիոնի դոկտոր,պրոֆեսոր

ՎոլոդյաՍարգսյանը:Նաայնտեղկարդացելէութդասախո-

սություն`նվիրվածհամասեռևոչհամասեռանիզոտրոպմար-

մինների մաթեմատիկական առաձգականության տեսության

հարցերին:Բացիայդ՝նադասախոսությունէկարդացելՍլո-

վակիայի գիտություններիակադեմիայի մեխանիկների ընկե-

րությունումևՊրահայիգիտություններիակադեմիայիտեսա-

կան ու կիրառական մեխանիկայի ինստիտուտում: Բրատիս-

լավայումխորհրդատվություն էանցկացրել իր ստաժորների`

գիտությանթեկնածուներՍ.ՄամրիլովայիևՎ.Օբետկովայի

հետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,11դեկտեմբերի1976)
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Կիրառականմաթեմատիկայիֆակուլտետիտեսականկիբեռնե-

տիկայիուսումնականլաբորատորիայիկազմումստեղծվումէ«Նաի-

րի-2» մակնիշի ԷՀՄ-ներով հագեցված ուսումնական հաշվողական

դահլիճ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,

Երևան,1981,էջ57)

19հունվարի –ԽՍՀՄԳերագույնխորհրդինախագահությանհրա-

մանագրով մաթեմատիկական գիտության զարգացման, գի-

տականկադրերիպատրաստմանգործումունեցածվաստակի

համարևծննդյան70-ամյակիառթիվՀայկականԽՍՀգիտու-

թյունների ակադեմիայի ակադեմիկոս Արտաշես Լիպարիտի

Շահինյանը պարգևատրվում է Ժողովուրդների բարեկամու-

թյանշքանշանով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19փետրվարի1977)

7-9 մարտի – Համալսարանը հյուրընկալում էԹբիլիսիիպետական

համալսարանիպատմությանֆակուլտետիառաջինկուրսիու-

սանողներին դեկանի տեղակալ Սոսո Ցիատուրաշվիլիի և մի

խումբդասախոսներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19մարտի1977)

23մարտի–Տեղի էունենումուսանողականգիտականհոբելյանա-
կաննստաշրջանիլիագումարնիստը`նվիրվածԱրևելյանՀա-

յաստանըՌուսաստանինմիավորելու150-ամյակին:Բացման

խոսքով հանդես է գալիս համալսարանի գիտական աշխա-

տանքներիգծովպրոռեկտոր,պրոֆեսորԿ.Խաչատուրյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2ապրիլի1977)
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28մարտի– ՀամալսարանիN1 հանրակացարանի ուսանողությու-
նը հանդիպում է բանաստեղծ,ԽՍՀՄպետական մրցանակի

դափնեկիրԳևորգԷմինիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16ապրիլի1977)

12մայիսի –Երևանիպետականհամալսարանիռեկտորէնշանակ-
վումՍերգեյՀամբարձումյանը(պաշտոնավարելէմինչև1991

թ.փետրվարամիսը):
(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.1,գ.19,

թ.40հակ.կողմ,տե՛սնաևԵրևանիպետական

համալսարանիռեկտորները(1919-1999),

Երևան,1999,էջ119-127)

16-17 մայիսի – Հրավիրվում է գիտական նստաշրջան, և տեղի է
ունենում հանդիսավոր նիստ` նվիրված հայ մեծ վիպասան և

դրամատուրգ Դերենիկ Դեմիրճյանի ծննդյան 100-ամյակին:

ՆիստըբացումէպրոֆեսորՄ.Մկրյանը,զեկուցումներովհան-

դեսենգալիսՀր.Թամրազյանը,Գ.Անանյանը,Ռ.Դավթյանը,

Ժ.Քալանթարյանը,Ռ.Սաքապետոյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28մայիսի1977)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1500շրջանա-
վարտ(որից260-ը՝երեկոյան,228-ը՝հեռակաբաժիններից)՝83

ֆիզիկոս,72ռադիոֆիզիկոս,135մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,

92 կիրառական մաթեմատիկոս, 49 երկրաբան, 28 աշխար-

հագրագետ, 73 պատմաբան, 86 քիմիկոս, 96 կենսաբան, 41

իրավաբան,141բանասեր,33արևելագետ,83ռուսագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

22սեպտեմբերի –ՀամալսարանիԼԿԵՄկոմիտեիհյուրն էրԼեհա-
կան Ժողովրդական Հանրապետության լրագրողների պատ-

վիրակությունը:Նրանքծանոթանումենհամալսարանիկրթա-

կան համակարգին, գիտահետազոտական և ուսումնադաս-

տիարակչականաշխատանքներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հոկտեմբերի1977)
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հոկտեմբեր– ՀամալսարանիռեկտորատիևԻրավաբանականֆա-
կուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ու դատավարության

ամբիոնիհրավերովՄոսկվայիհամամիութենականիրավաբա-

նականհեռակաինստիտուտինույնամբիոնիվարիչ,դոկտոր,

պրոֆեսորՄարիաՇաքարյանը10օրշարունակդասախոսու-

թյուններէկարդումևանցկացնումխորհրդատվություններ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1977)

3-4նոյեմբերի –Համալսարանումտեղիէունենումանդրկովկասյան
համալսարանների համատեղ հոբելյանական կոնֆերանսը:

Բացմանխոսքովհանդեսէգալիսգիտականաշխատանքների

գծովպրոռեկտորԳ.Փանոսյանը: Զեկուցումներ են կարդում

Բաքվից`պրոֆեսորներՍ.Գանդիլովը,Կ.Մանաևը,Թբիլիսի-

ից`պրոֆեսորԴ.Թուխարելին,դոցենտԴ.Ջիբլաձեն,Երևա-

նից`պրոֆեսորներԼ.Խուրշուդյանը,Ս.Զուրաբյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19նոյեմբերի1977)

դեկտեմբեր – Համալսարանը մեկ շաբաթ հյուրընկալում է Ռիգայի
համալսարանի«Յուվենտուս»երգչախումբին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20դեկտեմբերի1977)

27դեկտեմբերի –ՇահագործմանէհանձնվումԲանասիրականֆա-
կուլտետինորմասնաշենքը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հունվարի1978)
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ՀամալսարանումտեղիէունենումՀայաստանիկինգիտնական-

ներիկոնֆերանս,որինմասնակցումէինհանրապետությանբուհերի,

ՀԽՍՀԳԱինստիտուտներիներկայացուցիչներ,ինչպեսնաևՎրաս-

տանիցուԱդրբեջանիցժամանածհյուրեր:Բացմանխոսքովհանդես

էգալիսՀայաստանիբարձրագույնևմիջնակարգմասնագիտական

կրթությաննախարարԼյուդվիգՂարիբջանյանը:Կոնֆերանսիմաս-

նակիցներինողջունումէնաևՀԽՍՀՆախարարներիխորհրդինա-

խագահիտեղակալՌ.Սվետլովան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7հունվարի1978)

Ֆիզիկայիֆակուլտետիռադիացիոնֆիզիկայիպրոբլեմայինլա-

բորատորիայի և հատուկ կոնստրուկտորական բյուրոյի հիմքի վրա

ստեղծվում է կոնդենսացվածմիջավայրերիֆիզիկայիգիտահետա-

զոտականինստիտուտը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,

Երևան,1981,էջ79)

Մեծ դահլիճումտեղի է ունենում հանդիսավոր նիստ` նվիրված

Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի, ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի,

ՀԽՍՀՆախարարներիխորհրդի,ՀԱՄԽ-իևՀԼԿԵՄԿենտկոմիփո-

խանցիկկարմիրդրոշովհամալսարանինպարգևատրելուն:

Այդբարձրպարգևինհամալսարանըարժանացելէր1977թ.՝ար-

տադրությանարդյունավետությանևաշխատանքիորակիբարձրաց-

ման նպատակով հանրապետությունում ծավալված սոցմրցության

հաղթողճանաչվելուհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,11մարտի1978)

Մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետում ստեղծվում են
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ֆունկցիաների տեսության և մաթեմատիկական անալիզի ամբիոն-

ներ:
(Երևանիպետականհամալսարան,պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,

Երևան,1981,էջ43-44)

Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի կազմում բացվում
է համալսարանի ուսումնագիտական հաշվողական լաբորատորի-
ան,որիհիմքիվրա1981թ.ստեղծումէհամալսարանիհաշվողական
կենտրոնը:Այնհամալրվածէրերրորդսերնդիմիասնականսերիայի
երկուԷՀՄ-ներով:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,

Երևան,1981,էջ57)

20 հունվարի – «Չարենցյան ընթերցումների»-ի հերթական՝ չոր-
րորդ հոբելյանական նստաշրջանը նվիրված էր Ե. Չարենցի
ծննդյան 80-ամյակին, որը տեղի է ունենում Բանասիրական
ֆակուլտետում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,11փետրվարի1978)

մայիս – Համալսարանի հոգեբանությանամբիոնի վարիչ, հոգեբա-
նականգիտություններիդոկտոր,պրոֆեսորՀովսեփԹութուն-
ջյաննընտրվումէԱՄՆ-իմտավորընդունակություններիզար-
գացմանևհոգեմարմնականհետազոտություններիինստիտու-
տի(Նյու-Յորք)գիտխորհրդիանդամ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մայիսի1978)

30 մայիսի - 2 հունիսի – Համալսարանումտեղի է ունենումԽՍՀՄ
բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության
նախարարության գիտատեխնիկական խորհրդի նախա-
գահության՝ Երևանում անցկացվող նստաշրջանի բացումը:
ՆստաշրջանինմասնակցումէինԽորհրդայինՄիության,ինչ-
պեսնաևՀայաստանիտարբերբուհերիղեկավարներ,ֆակուլ-
տետներիդեկաններ,ամբիոններիվարիչներ, անվանի գիտ-
նականներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17հունիսի1978)
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հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1312շրջանա-
վարտ(որից96-ը՝երեկոյան,134-ը՝հեռակաբաժիններից)՝87

ֆիզիկոս,77ռադիոֆիզիկոս,150մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,

117 կիրառական մաթեմատիկոս, 51 երկրաբան, 29 աշխար-

հագրագետ,62պատմաբան,110քիմիկոս,107կենսաբան,54

իրավաբան,142բանասեր,15արևելագետ,81ռուսագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

12սեպտեմբերի –Համալսարանումտեղիէունենումհոբելյանական
գիտական նիստ` նվիրված Արևելյան Հայաստանի՝ Ռուսաս-

տանիկազմիմեջմտնելու150-ամյակին:Նիստըբացումէհա-

մալսարանիռեկտորՍերգեյՀամբարձումյանը:Զեկուցումնե-

րովհանդեսենգալիսպրոֆ.Հ.Ղազարյանը,դոցենտՀ.Մելիք-

սեթյանը:Լիագումարնիստիցհետոնստաշրջանըշարունակ-

վումէֆակուլտետներում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,23սեպտեմբերի1978)

27 հոկտեմբերի – Դեռևս հոկտեմբերի 23-ից Մոսկվայում սկսված՝
թարգմանությանուպրակտիկայիմիշարքխնդիրներիննվիր-

ված միջազգային սիմպոզիումի, որին մասնակցում էր 22

երկրներից 40 ներկայացուցիչ, աշխատանքները շարունա-

կվումենԵՊՀ-ում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի1978)

11նոյեմբերի –Թբիլիսիիֆիլհարմոնիայիմեծդահլիճումտեղիէու-

նենում հանդիսավոր նիստ` նվիրված Թբիլիսիի պետական

համալսարանի60-ամյահոբելյանին,որտեղելույթէունենում

ԵՊՀռեկտոր,ակադեմիկոսՍ.Համբարձումյանը:

ՆույնօրըԵՊՀռեկտորըևԹբիլիսիիպետականհամալսարա-

նի ռեկտոր, պրոֆեսոր Դ. Ի. Չխիկվիշվիլին ստորագրում են

երկու համալսարանների միջև բարեկամության և համագոր-

ծակցությանմասինպայմանագիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25նոյեմբերի1978)
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14-16 նոյեմբերի –Վրաստանի,Ադրբեջանի և Հայաստանի դասա-
խոսներիհամարԵրևանումանցկացվումէսեմինար՝«Նորա-

գույն նվաճումները տիեզերքի ուսումնասիրության բնագա-

վառում և պրոպագանդայի խնդիրները» թեմայով: Այդ կա-

պակցությամբհամալսարանիհյուրերնէինտիեզերագնացներ

Յու.ՌոմանենկոնևԳր.Գրեչկոն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2դեկտեմբերի1978)

դեկտեմբեր –ԼրանումէՎիկտորՀամազասպիՀամաբարձումյանի
70-ամյակը:Աշխարհահռչակգիտնականըխորհրդայինգիտու-

թյանզարգացմանմեջունեցածակնառուվաստակիևծննդյան

հոբելյանի առթիվԽՍՀՄԳերագույն խորհրդի նախագահու-

թյանհրամանագրովպարգևատրվումէԼենինիշքանշանովև

«Մուրճումանգաղ»երկրորդոսկեմեդալով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9դեկտեմբերի1978)
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1979

ԿազմակերպվումէԵրևանիպետականհամալսարանիգիտահե-

տազոտականմասը:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.39,թ.9)

23փետրվարի –Մեծդահլիճումտեղիէունենումհանդիսավորնիստ`
նվիրվածխորհրդայինբանակիևռազմածովայիննավատորմի

61-րդտարեդարձին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,3մարտի1979)

13մարտի –ՀայաստանիկոմկուսիԿենտկոմի,ՀԽՍՀՆախարարների

խորհրդի,ՀԱՄԽ-իևՀԼԿԵՄԿենտկոմիորոշմամբ1978թվա-

կանիժողովրդատնտեսականպլանիհաջողկատարմանհա-

մար տեղի է ունենում համալսարանին երկրորդ անգամ փո-

խանցիկդրոշովպարգևատրելուարարողությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17մարտի1979)

17-18ապրիլի–ՀԽՍՀբարձրագույնևմիջնակարգմասնագիտական

կրթությաննախարարությանմանկավարժությանուհոգեբանու-

թյանգիտամեթոդականբաժանմունքիևԵՊՀհոգեբանության

ամբիոնի հետ համալսարանումանցկացվում է հանրապետա-

կան I սեմինարը, որը նվիրված էր ՀԽՍՀ բուհերում և միջնա-

կարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում

հոգեբանականառարկաներիդասավանդմանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28ապրիլի1979)

մայիս –ԽՍՀՄբարձրագույնևմիջնակարգմասնագիտականկրթու-

թյանուարդարադատությաննախարարություններիկոլեգիա-

ներիհամատեղորոշմամբԵՊՀ-ումստեղծվումէխորհրդային



247

1979

իրավունքիամբիոն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26մայիսի1979)

8 մայիսի – Համալսարանի բակում հանդիսավորությամբ բացվում
է Հայրենականմեծպատերազմումզոհվածհամալսարանա-

կաններիհիշատակըհավերժացնողաղբյուր-հուշարձանը,որի

վրագրվածէ.«Հավերժփառք1941-1945թթ.Հայրենականմեծ

պատերազմումզոհվածհամալսարանականներին»:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12մայիսի1979)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1355շրջանա-
վարտ(որից102-ը՝երեկոյան,135-ը՝հեռակաբաժիններից)՝83

ֆիզիկոս,68ռադիոֆիզիկոս,148մեխանիկոս-մաթեմատիկոս,

136 կիրառական մաթեմատիկոս, 49 երկրաբան, 20 աշխար-

հագրագետ, 83պատմաբան, 83 քիմիկոս, 140 կենսաբան, 58

իրավաբան,159բանասեր,25արևելագետ,66ռուսագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

5հունիսի –Համալսարանիհյուրնէր«Պորտուգալիա-ՍՍՀՄ»ընկե-
րությանպատվիրակությունը,որիանդամներըհանդիպումեն

պրոֆեսորդասախոսականկազմիևուսանողությանհետ:Հան-

դիպմաննպատակն էր նպաստել ուսանողների կապերի ընդ-

լայնմանևամրապնդմանգործին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16հունիսի1979) 

սեպտեմբեր –Ֆրանսիայիհոգեբաններիգլխավորասամբլեայիտա-
րեկաննիստումմիաձայնպատվավորանդամէընտրվումհա-

մալսարանի հոգեբանությանամբիոնի վարիչ, հոգեբանական

գիտություններիդոկտոր,պրոֆեսորՀովսեփԹութունջյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15սեպտեմբերի1979)

22 սեպտեմբերի – Համալսարանի հյուրերն էին Հայաստանում
Ֆրանսիայի օրերի մասնակիցները: Հանդիպումը նոր լիցք

է հաղորդում երկու ժողովուրդների բարեկամության ու փո-
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խըմբռնմանխորացմանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29սեպտեմբերի1979)

26 սեպտեմբերի – Համալսարանի հյուրն էրԳՖՀ կոմունիստական
կուսակցության՝ Հեսենի օկրուգային կոմիտեիպատվիրակու-

թյունը`օկրուգայինկոմիտեինախագահԶեպՄայերիգլխա-

վորությամբ:Հանդիպումըճանաչողականբնույթիէր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29սեպտեմբերի1979)

հոկտեմբեր– Կանադահայհոգեբան,փիլիսոփայականգիտություն-
ների դոկտոր,պրոֆեսոր,Նյու Յորքի համալսարանի դասա-

խոս,ԿանադայիևԱՄՆ-իհոգեբանականգիտականասոցի-

ացիաներիանդամՇաքեԹուգմանյանը«Կլինիկականհոգե-

բանությունը և նրա մեթոդները» թեմայով դասախոսություն է

կարդումհամալսարանիուսանողությանհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2նոյեմբերի1979)

17-22հոկտեմբերի –ՏեղիէունենումԵրևանիևԼյուբլինի(ԼԺՀ)հա-
մալսարանների համատեղ գիտական կոնֆերանս` նվիրված

պատմության,փիլիսոփայության,քիմիայիարդիխնդիրներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10նոյեմբերի1979)

17 նոյեմբերի – Բանասիրական ֆակուլտետների մասնաշենքում
տեղի է ունենում միտինգ` նվիրված Ուսանողության միջազ-

գայինօրվան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24նոյեմբերի1979)

20նոյեմբերի –Իրաշխատանքներնէսկսումհամալսարանիուսա-
նողականգիտական42-րդկոնֆերանսը`նվիրվածհայմեծհե-

ղափոխական-դեմոկրատ, գրող և հրապարակախոսՄիքայել

Նալբանդյանիծննդյան150-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1դեկտեմբերի1979)
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դեկտեմբեր –Մեծդահլիճումտեղիէունենումհայհինճարտարա-
պետությանընվիրվածլուսապատկերներիցուցադրում,որնու-

ղեկցվումէրդրանցհեղինակ,ԵՊՀհնագիտությանևՓարիզի

համալսարանիարվեստագիտությանամբիոններիասպիրանտ

ՊատրիկՏոնապետյանիբացատրություններով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,22դեկտեմբերի1979)
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Երևանի պետական համալսարանը երրորդ անգամ անընդմեջ
արժանանումէՀայաստանիԿենտկոմի,ՀԽՍՀԳերագույնխորհրդի,
Նախարարներիխորհրդի, ՀԱՄԽևՀԼԿԵՄԿենտկոմիփոխանցիկ
կարմիրդրոշին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1մարտի1980)

փետրվար – ՀամալսարանիաշխատակիցԱնուշավանԹովմասյա-
նըստանումէ«Ճնշմանտակմետաղներիլցմանկշռաչափման
հարմարանք» հեղինակային գյուտի իրավունք (վկայագիր N
705265):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,23փետրվարի1980)

մարտ–Կենսաբանականֆակուլտետումկազմակերպվումէհանդի-
պումԼեհաստանիԼոձքաղաքիԷվոլյուցիոնկենսաբանության
թանգարանի տնօրենի տեղակալ, կենսաբանական գիտու-
թյուններիդոկտորԷդուարդՏրանդայիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,22մարտի1980)

մարտ –Մեխանիկա-մաթեմատիկականֆակուլտետի դիֆերենցիալ
հավասարումների ամբիոնի հյուրն էր Մոսկվայի պետական
համալսարանիղեկավարմանընդհանուրխնդիրներիամբիոնի
պրոֆ.Վ.Տիխոմիրովը, որնանցկացնում է դասախոսություն-
ներևէքստրեմալխնդիրներիտեսությունիցգործնականպա-
րապմունքներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29մարտի1980)

18մարտի –ՀամալսարանիհյուրերնէինԱՄՆ-իԱյովայիհամալսա-
րանիմիխումբդասախոսներևուսանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,22մարտի1980)
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26-27մարտի –Համալսարանումտեղիէունենումանդրկովկասյան
համալսարաններիմիացյալուսանողականգիտականկոնֆե-

րանս՝նվիրվածՎ.Ի.Լենինիծննդյան110-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12ապրիլի1980)

ապրիլ–ԵՊՀուսանողության շրջանումգիտահետազոտականաշ-
խատանքներկատարելունկատմամբսերուհակումարթնաց-

նելու, նրանցկատարածհետազոտությունները լայնորենքա-

րոզելու,ՈՒԳԸգործունեությունըլավագույնձևովլուսաբանե-

լուհամար«Երևանիհամալսարան»շաբաթաթերթըարժանա-

նումէՈՒԳՀԱգծովհանրապետականխորհրդիպատվոգրի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5ապրիլի1980)

 

ապրիլ–Մեծդահլիճումտեղիէունենումհուշ-երեկո`նվիրվածխոշո-
րագույննկարիչՄարտիրոսՍարյանի100-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12ապրիլի1980)

 

ապրիլ–Մեխանիկա-մաթեմատիկականֆակուլտետիհավանակա-
նությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրու-

թյանամբիոնիհրավերովուսանողներիհյուրնէրՈւկրաինա-

կանԽՍՀԳԱակադեմիկոսՎլադիմիրՍեմյոնովիչԿորոլյուկը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12ապրիլի1980)

15ապրիլի –«Ուսանողականգարուն-80»փառատոնիծրագրովհա-
մալսարանում անցկացվում է երիտասարդության համերաշ-

խությանժողով,որինմասնակցումէինԵՊՀ-ումսովորողար-

տասահմանցիուսանողներըևԵրևանումանցկացվող«Քաղա-

քականերգ-80»ավանդականփառատոնիմասնակիցները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17մայիսի1980)

մայիս –Բանասիրականֆակուլտետիառաջինկուրսիուսանողները
կազմակերպում են գրական-երաժշտական ցերեկույթ` նվիր-
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վածհայմեծերաժիշտԿոմիտասին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի1980)

28-30մայիսի–Երևանումտեղիէունենում«ԽՄԿԿXXVհամագու-

մարի արտաքին քաղաքական ծրագրի իրականացման հա-

մարԽորհրդային Միության պայքարի պատմական փորձը»

համամիութենական գիտական կոնֆերանս, որը կազմակեր-

պել էինԽՍՀՄգիտություններիակադեմիայիԽՍՀՄարտա-

քինքաղաքականությանևմիջազգայինհարաբերությունների

պատմության գիտական խորհուրդը, ԽՍՀՄ գիտություների

ակադեմիայի«Համաշխարհայինսոցիալիստականսիստեմը»

խնդրովզբաղվողգիտականխորհուրդը,«Գիտելիք»համամի-

ութենական ընկերության վարչությանն առընթեր ԽՍՀՄ ար-

տաքինքաղաքականությանև միջազգային հարաբերություն-

ների քարոզչության գիտամեթոդականխորհուրդը և Երևանի

պետականհամալսարանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7հունիսի1980)

հունիս – ԵՊՀ-ում գործում էին 13 ֆակուլտետներ, որոնցում ցերե-
կային, երեկոյան և հեռակա ուսուցմամբ սովորում էին շուրջ

8000 ուսանողներ, ուսումնական գործընթացը ղեկավարում

էին85ամբիոններ,որոնցումաշխատումէինմոտ800դասա-

խոսներ,այդթվում`ԽՍՀՄևՀԽՍՀգիտություններիակադե-

միաների30ակադեմիկոսներևթղթակիցանդամներ,80գիտու-

թյուններիդոկտորներուպրոֆեսորներև350-իցավելիթեկնա-

ծուներևդոցենտներ:

Համալսարանըհրատարակումէրմիշարքպարբերական-

ներ` «Բանբեր Երևանի համալսարանի», (հասարակական

գիտություններ), «Գիտական տեղեկագիր» (բնական գիտու-

թյուններ), «Երիտասարդ գիտաշխատող» (բնական և հասա-

րակական գիտություններ), «Երևանի համալսարան» (լրա-

տու),ինչպեսնաևլույսէինտեսնում«Երևանիհամալսարան»

շաբաթաթերթն ու «Ուսանողական գիտական աշխատանք-

ներ»ամենամյաժողովածուն`բնականևհասարակականգի-
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տություններիբաժիններով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28հունիսի1980)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1491շրջանա-
վարտ (որից 136-ը՝ երեկոյան, 146-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝

136ֆիզիկոս,54ռադիոֆիզիկոս,165մեխանիկոս-մաթեմատի-

կոս, 177 կիրառական մաթեմատիկոս, 52 երկրաբան, 36 աշ-

խարհագրագետ,72պատմաբան,82քիմիկոս,135կենսաբան,

56իրավաբան,142բանասեր,26արևելագետ,76ռուսագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

1սեպտեմբերի –Համալսարանումսովորումէր266արտասահմանցի
ուսանողԱլժիրից,Աֆղանստանից,Կիպրոսից,Լեհաստանից,

Նեպալից,Պակիստանիցևայլերկրներից:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.39,թ.10)

16սեպտեմբերի-1հոկտեմբերի–Քիմիականֆակուլտետիանալի-
տիկականքիմիայիամբիոնիհյուրնէրԼենինգրադիհամալսա-

րանի նույնանուն ամբիոնի դոցենտ Ալեքսանդր Կարապետի

Չարիկովը,որըհանդեսէգալիսզեկուցումներով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,11հոկտեմբերի1980)

26նոյեմբերի– Համալսարանում հրավիրվում է հոբելյանականգի-
տական նստաշրջան` նվիրված Հայաստանում խորհրդային

իշխանությանհաստատմանևՀայաստանիկոմունիստական

կուսակցությանկազմավորման60-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29նոյեմբերի1980)
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Կիրառականմաթեմատիկայիֆակուլտետումստեղծվումէհա-

մակարգերի տեսության ամբիոն, որի ուսումնագիտական բազան

ՀԽՍՀԳԱևԵՊՀմիացյալհաշվողականկենտրոննէր:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան,պատ.խմբ.՝ՂարիբյանԳ.,

Երևան,1981,էջ56)

ԽՍՀՄպետականմրցանակիդափնեկիր,ակադեմիկոսՌ.Ալեք-

սանդրյանինախաձեռնությամբԵՊՀմեխանիկա-մաթեմատիկական

ֆակուլտետումբացվումէօպտիմալկառավարմանտեսությանևմո-

տավորմեթոդներիամբիոնը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հոկտեմբերի2004)

22հունվարի –ԵրևանիՍտ.Շահումյանիանվանպալատիմեծդահ-
լիճում իր աշխատանքներն է սկսում Հայաստանի կոմկուսի

XXVIIհամագումարը.համալսարանիցընտրվածպատգամա-

վորներնէին՝

1.ՍերգեյՀամբարձումյանը(ռեկտոր),

2.ՌոբերտԵնգիբարյանը(կուսկոմիտեիքարտուղար),

3.ԾատուրԱղայանը (ԽՄԿԿպատմությանամբիոնի վա-

րիչ),

4.ԱնուշԱղուզումցյանը (Բանասիրականֆակուլտետի III

կուրսիուսանողուհի):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24հունվարի1981)

21 հունվարի – ՀայկականԽՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մաս-

նագիտական կրթության նախարարության կոլեգիայի և Լու-

սավորության, բարձրագույն դպրոցի, գիտական հիմնարկնե-

րի աշխատողների արհմիության հանրապետական կոմիտեի
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նախագահության համատեղ նիստի որոշմամբ համալսարա-

նի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մի շարք անդամներ

պարգևատրվումեն«Տասներորդհնգամյակիհարվածայինի»

կրծքանշանով.

Սմբատ Բադալյան - քաղաքատնտեսության ամբիոնի

պրոֆ.
ԹադևոսՀակոբյան-տնտեսականաշխարհագրությանամ-

բիոնիվարիչ,պրոֆ.
ՅուրիՎարդանյան-Ռադիոֆիզիկայիֆակուլտետիդեկան,

պրոֆ.
ՆորայրԲեյլերյան-ֆիզիկականքիմիայիամբիոնիվարիչ,

պրոֆ.
ՎազգենՊետրոսյան-Ֆիզիկայիֆակուլտետիդեկանիտե-

ղակալ,դոց.
Ռաֆիկ Տոնոյան - Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլ-

տետիդեկան,դոցենտ
ԼևոնՀովհաննիսյան-ռազմ.ամբիոնիվարիչ,գնդապետ
ԱրամՀարությունյան-Կոնդենսացվածմիջավայրիֆիզի-

կայիգիտահետազոտականինստիտուտիխմբիղեկավար
ՀրանտԹամրազյան-հայգրականությանամբիոնիվարիչ,

պրոֆ.
ՎլադիմիրՍարգսյան-հոծմիջավայրիմեխանիկայիամբի-

ոնիվարիչ,պրոֆ.:
(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14մարտի1981)

28հունվարի -4փետրվարի –ԲանասիրականֆակուլտետիԼԿԵՄ
կոմիտեի հրավերովԵրևանում իրենց ձմեռայինարձակուրդն
ենանցկացնումՎիլնյուսիհամալսարանիբանասիրականֆա-
կուլտետիմիխումբուսանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14փետրվարի1981)

10-13մարտի –Համալսարանումտեղիէունենումերիտասարդգիտ-
նականներիգիտաժողով`նվիրվածՄայրբուհիհիմնադրման
60-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28մարտի1981)
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ապրիլ – Պատմության ֆակուլտետի հնագիտական-ազգագրական
թանգարանումտեղիէունենումհամամիութենական14-րդազ-

գագրականգիտականուսանողականկոնֆերանսը,որինմաս-

նակցումէինՄոսկվայի,Տարտուի,Կազանիևմիշարքայլհա-

մալսարաններիպրոֆեսորներ,դասախոսներևուսանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մայիսի1982)

ապրիլ–ՀամալսարանիհյուրերնէինԼյուբլինիՄարիԿյուրի-Սկլո-
դովսկայայի անվան համալսարանի ռեկտոր, իրավաբանա-

կան գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սկշիդլո Վացսլավ

ՍտանիսլավովիչըևգեոֆիզիկայիամբիոնիպրոֆեսորՄիխնա

ԷդուարդԱդամովիչը:Երկուհամալսարաններիմիջևկնքվումէ

1981-1985թթ.աշխատանքայինևգիտականհամագործակցու-

թյանպայմանագիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2մայիսի1981)

16ապրիլի –ՄեծդահլիճումտեղիէունենումԵրիտասարդությանմի-
ջազգայինհամերաշխությանօրվաննվիրվածմիտինգ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2մայիսի1981)

մայիս –Հայրենականմեծպատերազմումտարածհաղթանակի36-րդ
տարեդարձինախօրյակինհամալսարանիսպորտայինհամա-

լիրիվարչականմասնաշենքի3-րդհարկումբացվումէ«Մար-

տականփառքիսենյակ»-ը,որըներկայացնումէրխորհրդային

զինվածուժերիմարտականփառապանծուղին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9մայիսի1981)

մայիս –Կիրառականմաթեմատիկայիֆակուլտետինախաձեռնու-
թյամբհամալսարանումկազմակերպվումէհանդիպումանվա-

նիբանաստեղծուհիՍիլվաԿապուտիկյանիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16մայիսի1981)

մայիս–ՀամալսարանիհյուրնէրՎիլնյուսիերգի-պարիվաստակա-
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վորհամույթը,որըհամերգայինճոխծրագրովհանդեսէգալիս

մեծդահլիճում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30մայիսի1981)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1357շրջանա-
վարտ(որից115-ը՝երեկոյան,113-ը՝հեռակաբաժիններից)՝112

ֆիզիկոս,63ռադիոֆիզիկոս,157կիրառականմաթեմատիկոս,

55երկրաբան,25աշխարհագրագետ,58պատմաբան,74քի-

միկոս,81կենսաբան,59իրավաբան,88բանասեր,34արևելա-

գետ,71ռուսագետ,26փիլիսոփա,25կենսաֆիզիկոս,28կեն-

սաքիմիկոս,134մաթեմատիկոս:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

17հունիսի –ԽՍՀՄԳերագույնխորհրդինախագահությանհրամա-

նագրովգիտամանկավարժականոլորտիմիխումբաշխատող-

ներ պարգևատրվում են շքանշաններով ու մեդալներով, այդ

թվում՝համալսարանից.

ՍերգեյՀամբարձումյան-ռեկտոր(Լենինիշքանշան),

ԳուրգենՍահակյան -տեսականֆիզիկայիամբիոնի վա-

րիչ,ՀԽՍՀԳԱթղթակիցանդամ(Ժողովուրդներիբարեկամու-

թյանշքանշան)

ՎարդգեսԱսլանյան-վարչա-տնտեսականաշխատանքնե-

րիգծովպրոռեկտոր(«Պատվոնշան»շքանշան)

ՀովհաննեսԲարսեղյան-Բանասիրականֆակուլտետիդե-

կան(«Պատվոնշան»շքանշան),

ՄանուշՀարությունյան-օտարլեզուներիհամահամալսա-

րանականամբիոնի վարիչ («Աշխատանքային գերազանցու-

թյանհամար»մեդալ),

ՋուլիետաՄելիք-Խաչատրյան-բուսաբանությանամբիոնի

պրոֆեսոր(«Աշխատանքայինգերազանցությանհամար»մե-

դալ):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19սեպտեմբերի1981)

15սեպտեմբերի –Բանասիրականֆակուլտետիմասնաշենքիդահլի-
ճումտեղիէունենումԵՊՀպրոֆեսորադասախոսականկազմի
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տարեկանգիտականնստաշրջանի լիագումարնիստը (նվիր-

վածԵՊՀ60-ամյակին):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26սեպտեմբերի1981)

27 սեպտեմբերի - 3 հոկտեմբերի – Ծաղկաձորում անցկացվում է
խորհրդա-չեխոսլովակյանVII սիմպոզիումը, որընվիրված էր

«Ֆունկցիաներիտեսությանևֆունկցիոնալանալիզիմեթոդնե-

րիկիրառությունըմաթեմատիկականֆիզիկայիխնդիրներում»

խնդրին:ԱյնկազմակերպելէրԵրևանիպետականհամալսա-

րանըԽՍՀՄԳԱՍիբիրիբաժանմունքի,ՀԽՍՀԳԱմաթեմա-

տիկայիինստիտուտիևԽՍՀՄԳԱԼենինիշքանշանակիրՎ.

Ա.Ստեկլովիանվանմաթեմատիկայիինստիտուտիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7նոյեմբերի1981)

հոկտեմբեր–Երիտասարդությանկոմունիստականդաստիարակու-
թյանգործումձեռքբերածհաջողություններիհամարհամալ-

սարանիԼԿԵՄկոմիտենպարգևատրվումէՀամԼԿԵՄԿենտ-

կոմիպատվոդրոշով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հոկտեմբերի1981)

17նոյեմբերի –ԵՊՀ-ումտեղիէունենումժողով՝նվիրվածՈւսանող-
ներիմիջազգայինօրվան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21նոյեմբերի1981)

դեկտեմբեր – Սահմանվում է Երևանի պետական համալսարանի
«Գիտական ուսումնասիրության բնագավառում ձեռք բերած

նվաճումներիհամար»մեդալ,որըհամապատասխանվկայա-

կանով և 1000 ռուբլի դրամականպարգևով երեքտարին մեկ

շնորհվում էր համալսարանի ռեկտորի նշանակած հատուկ

հանձնաժողովի որոշմամբ և, որպես կանոն, հանձնվում հա-

մալսարանի հիմնադրման օրը (համապատասխան տարվա

դեկտեմբերին)համալսարանիխորհրդինիստում:

Համալսարանի հիմնադրման 60-ամյակի օրը հանդիսավոր
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պայմաններումառաջինմեդալըհամալսարանիռեկտորՍեր-

գեյՀամբարձումյանըհանձնում էՀԽՍՀԳԱնախագահ,սո-

ցիալիստականաշխատանքիկրկնակիհերոս,համալսարանի

երկարամյադասախոսուամբիոնիվարիչ,ակադեմիկոսՎիկ-

տորՀամբարձումյանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1981,տե՛սնաև

Երևանիպետականհամալսարան.2005-2006ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2006,էջ20)

4 դեկտեմբերի – ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը

ՀԽՍՀգիտությանվաստակավորգործչիպատվավորկոչումէ

շնորհումհետևյալդասախոսներին.

1.ՀրանտԲաբայան(քիմ.գիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր,օրգա-

նականքիմիայիամբիոնիվարիչ),

2.ՎիլիկՀարությունյան(ֆիզմաթգիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր),

3.ԼևոնՄկրտչյան(բան.գիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր,Ռուսաց

լեզվիևգրականությանֆակուլտետիդեկան),

4.ՎլադիմիրՍարգսյան(ֆիզմաթգիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր),

5.ԱշոտՍուքիասյան(բան.գիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր),

6.ԼիաՕսիպյան(կենսաբ.գիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր):

(Տե՛ս«ՍովետականՀայաստան»,8դեկտեմբերի1981)

7դեկտեմբերի –ՀԽՍՀԳերագույնխորհրդինախագահությանհրա-

մանագրովՀԽՍՀբարձրագույնդպրոցիվաստակավորգործչի

պատվավոր կոչում է շնորհվում համալսարանի հետևյալ դա-

սախոսներին.

ՆորայրԲեյլերյան(քիմ.գիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր),

ՀրաչյաԳաբրիելյան(աշխ.գիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր),

Ավագ Լալայան (Իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան,

իրավաբ.գիտ.թեկնածու,դոցենտ),

ՌաֆիկՄովսիսյանին(պատ.գիտ.թեկնածու,պրոֆեսոր),

ՌիմաՊոդլովչենկո(ֆիզմաթգիտ.թեկնածու,դոցենտ):

Պատվոգրովենպարգևատրվում.

ԳառնիկԱնանյանը(հրատարակչությանտնօրեն),
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ՍողոմոնԲալյանը(պրոֆեսոր),
ՌոբերտԵնգիբարյանը(կուսկոմիտեիքարտուղար),
ՄալխասՀովհաննիսյանը(տպարանիգրաշար),
ՀովհաննեսՄկրտչյանը(Միացյալարհմիութենականկոմի-

տեինախագահ),
ՄկրտիչՄկրյանը(ՀԽՍՀԳԱթղթակիցանդամ),
ՅուրիՎարդանյանը(պրոֆեսոր,Ռադիոֆիզիկայիֆակուլ-

տետիդեկան):
(Տե՛ս«ՍովետականՀայաստան»,8դեկտեմբերի1981,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1981)

7 դեկտեմբերի – Համալսարանում բացված Մայր բուհի 60-ամյա-
կին նվիրված ցուցահանդես են այցելում Հայաստանի կոմ-
կուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը,
ՆախարարներիխորհրդինախագահՖադեյՍարգսյանը,ՀԿԿ
ԿենտկոմիքարտուղարԿառլենԴալլաքյանը,ՀԽՍՀբարձրա-
գույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարար
ԼյուդվիգՂարիբջանյանըևայլք:

(Տե՛ս«ՍովետականՀայաստան»,9դեկտեմբերի1981,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1981)

8 դեկտեմբերի – Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քար-
տուղար Կ. Ս. Դեմիճյանն ընդունում է Երևանի պետական
համալսարանի 60-ամյակին նվիրված հանդիսություններին
մասնակցելուհամարԵրևանժամանածհյուրերին`Մոսկվայի
ևմյուսմիութենականհանրապետություններիներկայացուցիչ-
ներին:ՆույնօրըԱլ.Սպենդիարյանիանվանօպերայիևբա-
լետիպետականակադեմիականթատրոնումտեղիէունենում
հոբելյանականհանդիսավորնիստ:Նախագահությունումէին
Կ.Դեմիրճյանը,Ֆ.Սարգսյանը,Գ.Անդրեևը,Կ.Դալլաքյանը,
Կ.Ղամբարյանը,Լ.Ներսիսյանը,Լ.Շուստկոն,Ս.Պետրոսյա-
նը,Հ.Ոսկանյանը,Մ.Արզումանյանը,Գ.Մարտիրոսյանը,Մ.
Յուզբաշյանը,Վ.Տուրյանըևուրիշներ:

(Տե՛ս«ՍովետականՀայաստան»,9դեկտեմբերի1981,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1981)
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հունվար –ՀԽՍՀԳԱընդհանուրժողովումԵրևանիպետականհա-

մալսարանիցակադեմիկոսիբարձրկոչմանենարժանանում.

1.ԳուրգենՍերոբիՍահակյանը`ֆիզիկայիևաստղաֆիզի-

կայիգծով,

2.ՄիքայելԼևոնիՏեր-Միքայելյանը`ֆիզիկայիևաստղա-

ֆիզիկայիգծով,

3. Արշալույս Համբարձումի Գաբրիելյանը` երկրաբանու-

թյանգծով,

4.ԷդուարդԲագրատիԱղայանը`լեզվաբանությանգծով,

5.ԳևորգԱբելիԲրուտյանը`փիլիսոփայությանգծով,

6.ԷդվարդՄկրտչիՋրբաշյանը`գրականությանևգրակա-

նագիտությանգծով:

Թղթակիցանդամներենդառնում`

1. Ռուբեն Վիկտորի Համբարձումյանը` մաթեմատիկայի

գծով,

2.ԴավիթՄհերիՍեդրակյանը`ֆիզիկայիևաստղաֆիզի-

կայիգծով,

3. Սերգեյ Հայկի Մատինյանը` ֆիզիկայի և աստղաֆիզի-

կայիգծով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հունվարի1982)

15-19փետրվարի–Ծաղկաձորումտեղիէունենում«Դիսկրետմաթե-
մատիկայիժամանակակիցպրոբլեմներ»թեմայովհանրապե-

տականկոնֆերանս`նվիրվածԵրևանիպետականհամալսա-

րանիկիրառականմաթեմատիկայիֆակուլտետիհիմնադրման

10-ամյակին:ԿոնֆերանսինմասնակցումէինԿ.Մարքսիան-

վանպոլիտեխնիկականինստիտուտի,ՀԽՍՀգիտությունների

ակադեմիայի,ինչպեսնաևՄոսկվա,Լենինգրադ,Կիև,Կազան,
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Ռիգա, Նովոսիբիրսկ, Թբիլիսի, Բաքու, Կրասնոյարսկ, Իր-

կուտսկ,Դոնեցկ,Գորկիքաղաքներիմիշարքբուհերիևգիտա-

կանօջախներիավելիքան60գիտնականներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6մարտի1982)

25-26մարտի –ՀԽՍՀբարձրագույնևմիջնակարգմասնագիտական

կրթությաննախարարությանևհամալսարանիհոգեբանության

ամբիոնի նախաձեռնությամբ անցկացվում է հոգեբանության

պատմությանարդիականխնդիրներիննվիրվածհամամիութե-

նականանդրանիկկոնֆերանսը,որինմասնակցումէինՄոսկ-

վայի,Լենինգրադի,Կիևի,Մինսկի,Թբիլիսիի,Տարտուի,Գոր-

կուևայլքաղաքներիբուհերիուգիտահետազոտականհաս-

տատություններիհոգեբանությաննշանավորպատմաբաններ,

փիլիսոփաներ,սոցիոլոգներ,մանկավարժներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10ապրիլի1982)

 

26մարտի–ԽՍՀՄ-ումԱՄՆ-իարտակարգևլիազորդեսպանԱրթուր

Հարտմաննայցելումէհամալսարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27մարտի1982)

ապրիլ–Բանասիրականֆակուլտետիմասնաշենքումտեղիէունե-
նում միտինգ` նվիրվածԼատինականԱմերիկայիպայքարող

ժողովուրդներիհամերաշխությանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1մայիսի1982) 

20ապրիլի –ՏեղիէունեցնումԵրիտասարդությանհամերաշխության
օրվաննվիրվածմիտինգ,որինմասնակցումէիննաևհամալ-

սարանում սովորող արտասահմանցի և սփյուռքահայ ուսա-

նողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24ապրիլի1982)

21ապրիլի –Ռուսացլեզվիևգրականությանֆակուլտետիհյուրնէր
բուլղարբանաստեղծ,ՀԽՍՀարվեստիվաստակավորգործիչ

ԿայսինԿուլիևը:Հանդիպմանըներկաէիննաևբանաստեղծ-
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ներՀ.ՍահյանըևՍ.Կապուտիկյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1մայիսի1982)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1398շրջանա-
վարտ (որից 133-ը՝ երեկոյան, 113-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝

129ֆիզիկոս,55ռադիոֆիզիկոս,179կիրառականմաթեմատի-

կոս,52երկրաբան,39աշխարհագրագետ,51պատմաբան,64

քիմիկոս, 75կենսաբան,50իրավաբան,85բանասեր, 27ար-

ևելագետ,73ռուսագետ,25փիլիսոփա,27կենսաֆիզիկոս,26

կենսաքիմիկոս,118մաթեմատիկոս,25մեխանիկոս,ռոմանա-

գերմանականլեզուներիևգրականությունների52մասնագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

հունիս –Համալսարանից«ՍՄԿԿ-ումգտնվելու50տարի»կրծքանշա-
նի արժանացան կուսակցության և աշխատանքի ութ վետե-

րաններ.

ՀուսիկԽոսրովիՆաջարյան(Պատմությանֆակուլտետ),

ՍերոբՊողոսիՊողոսյան(Պատմությանֆակուլտետ),

Ալմաստ Քերոբի Մինասյան (Կենսաբանական ֆակուլ-

տետ),

ՄովսեսՄկրտչիՄարգարյան (դիալեկտիկական մատերի-

ալիզմիամբիոն),

Թումիկ Ստեփանի Բատիկյան (քաղաքացիական պաշտ-

պանությանամբիոն),

ԼևոնՂարիբիՄխիթարյան(վարչատնտեսականմաս)

Գարեգին Նիկոլայի Դանիելյան (վարչատնտեսական

մաս),

ԽաչիկԻսահակիՊետրոսյան(համալսարանիտպարան):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12հունիսի1982)

հոկտեմբեր –Ենայի(ԳԴՀ)համալսարանիպրոֆեսորԼյուդվիգՀել-
մը «Հակակոմունիզմը ժամանակակից բուրժուական փիլիսո-

փայության և գաղափարախոսության մեջ», «Բուրժուական

գաղափարախոսության քննադատությունը» թեմաներով դա-
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սախոսություններէկարդումԻրավաբանական,Պատմության,

ԲանասիրականևՌադիոֆիզիկայիֆակուլտետներիուսանող-

ներիևպրոֆեսորդասախոսականկազմիհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,23հոկտեմբերի1982)

30 նոյեմբերի - 3 դեկտեմբերի – Համալսարանում անցկացվում է
«Մեծ Հոկտեմբերը, սոցիալիզմը ևազգային հարցի լուծումը»

թեմայովմիջազգայինգիտականկոնֆերանս`նվիրվածԽՍՀՄ

կազմավորման60-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,11դեկտեմբերի1982)

դեկտեմբեր – Համալսարանում տեղի է ունենում հանդիսավոր
նիստ` նվիրված ակադեմիկոս Արսեն Տերտերյանի ծննդյան

100-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8հունվարի1983)

28դեկտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիէու-
նենումհանդիսավորժողով`նվիրվածՀԿԿԿենտկոմի,ՀԽՍՀ

Նախարարներիխորհրդի,ՀԱՄԽևՀԼԿԵՄԿենտկոմիկողմից

համալսարանինփոխանցիկկարմիրդրոշիհանձնմանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8հունվարի1983)
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23փետրվարի –Բանասիրականֆակուլտետիմասնաշենքումտեղիէ
ունենումհանդիսավորնիստ`նվիրվածխորհրդայինբանակիև

ռազմածովայիննավատորմիկազմավորման65-րդտարեդար-

ձին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26փետրվարի1983)

15 մարտի – Լեզվաբանության զարգացման, գիտական կադրե-
րի պատրաստման գործում վաստակի համար և ծննդյան

70-ամյակիառթիվՀԽՍՀԳԱակադեմիկոսԷդուարդԲագրա-

տի ԱղայանըԽՍՀՄԳերագույն խորհրդի նախագահության

կողմից պարգևատրվում է Աշխատանքային կարմիր դրոշի

շքանշանով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,23ապրիլի1983)

21-22 մարտի – Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում
տեղի է ունենում ՈՒԳԸ նստաշրջան` նվիրված Կ. Մարքսի

ծննդյան165ևմահվան100-ամյատարելիցներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2ապրիլի1983)

14 ապրիլի – Խորհրդային գրականության զարգացման, որա-

կյալ կադրերի պատրաստման գործում վաստակի համար և

ծննդյան80-ամյակիառթիվԵրևանիպետականհամալսարա-

նիպրոֆեսոր,գրականագետՀարությունԳաբրիելիՄկրտչյա-

նը ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության կողմից

պարգևատրվում է Ժողովուրդների բարեկամության շքանշա-

նով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի1983)
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19ապրիլի –ՀայկականԽՍՀբարձրագույնևմիջնակարգմասնագի-

տականկրթությաննախարարությանN169հրամանովհաս-

տատվում է Աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանակիր

Երևանիպետականհամալսարանիկանոնադրությունը:

(Տե՛ս«ԿանոնադրությունԱշխատանքայինկարմիրդրոշի

շքանշանակիրԵրևանիպետականհամալսարանի»,

Երևան1984,էջ3)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1325շրջանա-
վարտ (որից 127-ը՝ երեկոյան, 105-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝

131ֆիզիկոս,67ռադիոֆիզիկոս,127կիրառականմաթեմատի-

կոս,51երկրաբան,49աշխարհագրագետ,50պատմաբան,53

քիմիկոս,61կենսաբան,33իրավաբան,91բանասեր,17արևե-

լագետ, 67 ռուսագետ, 30 փիլիսոփա, 18 կենսաֆիզիկոս, 22

կենսաքիմիկոս,114մաթեմատիկոս,19մեխանիկոս,ռոմանա-

գերմանականլեզուներիևգրականությունների48մասնագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

23սեպտեմբերի –Գրականությանզարգացմանբնագավառումվաս-
տակիհամարևծննդյան60-ամյակիառթիվՀԽՍՀԳԱակա-

դեմիկոս Էդվարդ Մկրտչի Ջրբաշյանը ԽՍՀՄ Գերագույն

խորհրդինախագահությանկողմիցպարգևատրվումէԱշխա-

տանքայինկարմիրդրոշիշքանշանով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29հոկտեմբերի1983)

հոկտեմբեր–ՀամալսարանիհյուրնէրԽորհրդայինռազմածովային

ուժերիհայազգինշանավործովակալՎլադիմիրՍեմյոնիՓի-

րումովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29հոկտեմբերի1983)

նոյեմբեր – Համալսարան էայցելում Տանզանիայի երիտասարդու-
թյանմիությանգլխավորքարտուղար,Տանզանիայիհեղափո-

խականկուսակցությանազգայինգործկոմիանդամՄոհամեդ

ՍեյֆԽատիբըերիտասարդությանմիությանբաժնիվարիչնե-
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րիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19նոյեմբերի1983)

14նոյեմբերի –Բանասիրականֆակուլտետիհյուրնէրսփյուռքահայ
անվանիբանաստեղծՎահեՎահյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26նոյեմբերի1983)

դեկտեմբեր – ՀԽՍՀպետականմրցանակի էարժանանում համալ-

սարանիռուսացլեզվիևգրականությանֆակուլտետիդեկան,

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Լևոն

Մկրտչի Մկրտչյանը` հայ դասական քնարերգության ուսում-

նասիրմանևպրոպագանդմանբնագավառումկատարածաշ-

խատանքներիհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2հունվարի1984)
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Սկսվումէհամալսարանիգրադարանայիննորշենքիկառուցու-

մը(ճարտարապետԼ.Բալայան,քանդակագործՎ.Ղազարյան):

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.Երևանիպետական

համալսարանի:ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվան

գիտականգրադարանը,Երևան,2001,էջ58)

Երևանիպետականհամալսարանիռեկտոր,ՀԽՍՀԳԱակադե-

միկոսՍերգեյԱլեքսանդրիՀամբարձումյանինշնորհվումէԲրատիս-

լավայի(ՉԽՍՀ)ՅանԿոմենսկուանվանհամալսարանիպատվավոր

դոկտորիկոչում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29սեպտեմբերի1984)

23հունվարի –Մեծդահլիճումտեղիէունենումպրոֆեսորադասախո-
սականկազմիևուսանողությաննախընտրականժողով,որտեղ

ԽՍՀՄԳերագույնխորհրդիազգություններիխորհրդիընտրու-

թյուններիԵրևանիՄյասնիկյանիN392ընտրատարածքիհա-

մարպատգամավորությանթեկնածուէառաջադրվումհամալ-

սարանիռեկտոր,ակադեմիկոսՍերգեյՀամբարձումյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հունվարի1984)

20-29 փետրվարի – Համալսարանում անցկացվեց Հայաստանի
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ֆակուլ-

տետներիդեկաններիորակավորմանբարձրացմանսեմինար-

խորհրդակցություն:ԱյնկազմակերպելէինՀԽՍՀբարձրագույն

ևմիջնակարգմասնագիտականկրթությաննախարարությունը

ևհանրապետությանբուհերիռեկտորներիխորհուրդը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17մարտի1984)
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12մարտի –Մեծդահլիճումտեղիէունենումհանդիսավորժողով,որ-
տեղՀԿԿԿենտկոմիքարտուղարԿ.ԴալլաքյանըՀԿԿԿենտ-

կոմի, ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդի, ՀԱՄԽ-ի և ՀԼԿԵՄ

Կենտկոմիփոխանցիկդրոշըհանձնումէհամալսարանին(յո-

թերորդանգամանընդմեջ):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24մարտի1984)

15մարտի –Մեծդահլիճումտեղիէունենումպրոֆեսորադասախո-
սական կազմի, ուսանողության և աշխատակիցների հանդի-

սավոր ժողովը` նվիրված բուհերի միջև ծավալված համամի-

ութենական սոցմրցությունում հաղթողի փոխանցիկ կարմիր

դրոշիևառաջինկարգիդիպլոմիհանձնմանը:Այնհամալսա-

րանիռեկտոր,ակադեմիկոսՍ.Համբարձումյանինէհանձնում

ԽՍՀՄ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթու-

թյաննախարարիառաջինտեղակալՆ.Կրասնովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի1984)

մայիս –Լրանումէ«Երևանիհամալսարան»շաբաթաթերթիլույսըն-
ծայման60տարին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5մայիսի1984)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1337շրջանա-
վարտ (որից 102-ը՝ երեկոյան, 112-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝

133ֆիզիկոս,65ռադիոֆիզիկոս,175կիրառականմաթեմատի-

կոս,54երկրաբան,49աշխարհագրագետ,50պատմաբան,48

քիմիկոս,60կենսաբան,45իրավաբան,89բանասեր,23արևե-

լագետ, 63 ռուսագետ, 25 փիլիսոփա, 19 կենսաֆիզիկոս, 23

կենսաքիմիկոս,132մաթեմատիկոս,21մեխանիկոս,ռոմանա-

գերմանականլեզուներիևգրականությունների49մասնագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

1սեպտեմբերի –Համալսարանիկենտրոնականմասնաշենքիառջև
տեղի է ունենում Գիտելիքների օրվան նվիրված անդրանիկ
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միտինգը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5սեպտեմբերի1984)

հոկտեմբեր – Գումարվում է ՀԽՍՀ ԳԱ Մաշտոցի անվան Մատե-

նադարանի և Երևանի պետական համալսարանի միացյալ

գիտական նստաշրջան` նվիրված Գլաձորի համալսարանի

700-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27հոկտեմբերի1984)
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ՀԽՍՀԳԱակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանին շնորհվում

էԵՊՀ«Գիտականուսումնասիրությանբնագավառումձեռքբերած

նվաճումներիհամար»մեդալ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2005-2006ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2006,էջ20)

7-9 հունվարի – ՀԼԿԵՄ Կենտկոմը, ՀԽՍՀ լուսավորության

նախարարությունը, Հայկական աշխարհագրական ընկերու-

թյունը, «Գիտելիք» ընկերության հանրապետական վարչու-

թյունը և ԵՊՀ աշխարհագրական ֆակուլտետի դեկանատը

անցկացնում ենպատանիաշխարահագրագետների հանրա-

պետական կոնֆերանս` նվիրված ֆաշիստական Գերմանի-

այինկատմամբխորհրդայինժողովրդիտարածհաղթանակի

40-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19հունվարի1985)

10 փետրվարի – Քաղաքացիական կռիվների հերոս Գայի (Հայկ
Բժշկյանց) հետքերով արշավ կազմակերպելու և այն հաջող

իրականացնելու համար ԵՊՀ ԼԿԵՄ կոմիտեն և Գայի ան-

վան ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ակումբը

ԽորհրդայինՄիությանպատերազմիվետերաններիխորհրդի

կողմիցպարգևատրվումենառաջինկարգիդիպլոմովևմեդա-

լով:ՆույնարշավիկազմակերպմանհամարԵՊՀ-նարժանա-

նումէնաևԽՍՀՄժողովրդականտնտեսությաննվաճումների

ցուցահանդեսիմեդալին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6ապրիլի1985)

25մարտի –Համալսարանումտեղիէունենումհանդիսավորնիստ`
նվիրված Աշխարհագրական ֆակուլտետի ստեղծման
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50-ամյահոբելյանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30մարտի1985)

29ապրիլի –ՄեծդահլիճումգումարվումէԵՊՀպրոֆեսորադասա-
խոսական կազմի հոբելյանական գիտական նստաշրջանը`

նվիրվածխորհրդային ժողովրդի և նրա զինված ուժերիտա-

րածպատմականհաղթանակի40-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9մայիսի1985)

մայիս–ՊատմությանֆակուլտետիհյուրնէրՀայրենականմեծպա-
տերազմիհայքաջորդիներիցպահեստիգեներալ-մայորԱշոտ

Ամատունին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25մայիսի1985)

5 մայիսի – Հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիզմի դեմ

խորհրդային ժողովրդի տարած հաղթանակի 40-ամյակին էր

նվիրվածհամալսարանումտեղիունեցածհանդիսավորժողո-

վը: Այդ առթիվ համալսարանի ռեկտոր Ս. Համբարձումյանը

ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի սահմանած հոբելյանական մե-

դալներ հանձնեց պատերազմի և աշխատանքի վետերաննե-

րին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,18մայիսի1985)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1312շրջանա-
վարտ(որից100-ը՝երեկոյան,88-ը՝հեռակաբաժիններից)՝129

ֆիզիկոս,65ռադիոֆիզիկոս,177կիրառականմաթեմատիկոս,

49երկրաբան,53աշխարհագրագետ,48պատմաբան,47քի-

միկոս, 55կենսաբան,41իրավաբան,90բանասեր, 24արևե-

լագետ,23տնտեսագետ-կիբեռնետիկոս,63ռուսագետ,23փի-

լիսոփա, 18 կենսաֆիզիկոս, 23 կենսաքիմիկոս, 126 մաթեմա-

տիկոս,20մեխանիկոս,50ռոմանագերմանականլեզուներիև

գրականություններիմասնագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)
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30օգոստոսի-6սեպտեմբերի –Որպեսհամալսարանիհյուր՝Երևա-
նում էր գտնվում ԱՄՆ-ի Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական

ինստիտուտիԼինքոլնի լաբորատորիայի լազերայինկենտրո-

նի ղեկավար, պրոֆեսոր Արամ Մուրադյանը: Նա համալսա-

րանումհանդեսէգալիսլազերայինֆիզիկայիժամանակակից

խնդիրներիննվիրվածդասախոսություններիշարքով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21սեպտեմբերի1985)

սեպտեմբեր – Համալսարանիհայոցլեզվիամբիոնիցկազմավորվեց
մի նոր` հայոց լեզվիպատմությանամբիոն. նորաստեղծամ-

բիոնիվարիչնշանակվեցՀովհաննեսԲարսեղյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19հոկտեմբերի1985)

հոկտեմբեր – Լրացավ համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր»
հանդեսի60-ամյակը(1925-1985):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19հոկտեմբերի1985)

նոյեմբեր–Համալսարանականներիհյուրնէր«Ամերիկյաներիտա-
սարդությանղեկավարներիկենտրոն»ասոցիացիայիպատվի-

րակությունը,որըՀայաստանումէրգտնվումխորհրդա-ամերի-

կյաներկրորդսեմինար-խորհրդակցությանառթիվ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26նոյեմբերի1985)

11դեկտեմբերի –Համալսարանիմեծդահլիճումտեղիէունենումհո-
բելյանական երեկո` նվիրված Բանասիրական ֆակուլտետի

հիմնադրման50-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21դեկտեմբերի1985)
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հունվար –Համալսարանիհյուրնէրանվանիգրող,Սոցիալիստական
աշխատանքիհերոս,ՀԽՍՀԳերագույնխորհրդիպատգամա-

վորՍերոԽանզադյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,18հունվարի1986)

հունվար–«Գիտականուսումնասիրությանբնագավառումձեռքբե-
րած նվաճումների համար» երկրորդ (առաջին մեդալը ստա-

ցելէակադեմիկոսՎ.Համբարձումյանը)մեդալըհանդիսավոր

պայմաններումհանձնվումէհամալսարանիռեկտոր,ակադե-

միկոսՍերգեյՀամբարձումյանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25հունվարի1986,

Երևանիպետականհամալսարան.2005-2006ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2006,էջ20)

19փետրվարի –1985թվականինև11-րդհնգամյակումձեռքբերած
հաջողությունների, ԽՄԿԿ XXVII և Հայաստանի կոմկուսի

XXVIII համագումարները արժանավայել դիմավորելու հա-

մար համալսարանը ճանաչվեց հանրապետական սոցիալիս-

տականմրցությանհաղթողևարժանացավՀայաստանիկոմ-

կուսի Կենտկոմի, ՀԽՍՀՆախարարների խորհրդի, ՀԱՄԽ-ի

ևՀԼԿԵՄԿենտկոմիփոխանցիկկարմիրդրոշի` գրանցվելով

ԺՏՆՑ պատվո տախտակին, ընդ որում՝ 11-րդ հնգամյակում

5 տարի անընդմեջ հաղթող ճանաչվելու համար այս դրոշը

հանձնվեցհամալսարանին՝ընդմիշտպահպանության:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1մարտի1986)

մարտ –ՀամալսարանիգիտականգրադարանըԽորհրդայինՄիու-

թյան839բուհականգրադարաններից14-րդէ,որինպետակա-
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նորենիրավունքէտրվելմիջազգայինգրքափոխանակություն

կատարելու:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,22մարտի1986)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1358շրջանա-
վարտ(որից95-ը՝երեկոյան,96-ը՝հեռակաբաժիններից)՝110

ֆիզիկոս,81ռադիոֆիզիկոս,175կիրառականմաթեմատիկոս,

52երկրաբան,53աշխարհագրագետ,54պատմաբան,51քի-

միկոս,50կենսաբան,50իրավաբան,87բանասեր,34արևելա-

գետ,26տնտեսա-կիբեռնետիկոս,80ռուսագետ,22փիլիսոփա,

22կենսաֆիզիկոս,26կենսաքիմիկոս,125մաթեմատիկոս,24

մեխանիկոս,45ռոմանագերմանականլեզուներիևգրականու-

թյուններիմասնագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

21 հունիսի – Ուսանող երիտասարդության կոմունիստական դաս-
տիարակության բնագավառում կատարած բազմամյա բեղմ-

նավոր աշխատանքի համար և 1500-րդ հոբելյանական հա-

մարի լույս ընծայման կապակցությամբԵրևանիԱշխատան-

քայինկարմիրդրոշիշքանշանակիրպետականհամալսարա-

նիռեկտորատի,կուսկոմիտեի,արհկոմիտեիևԼԿԵՄկոմիտեի

օրգան «Երևանի համալսարան» բուհական շաբաթաթերթը

պարգևատրվում է Հայկական ԽՍՀ բարձրագույն և միջնա-

կարգ մասնագիտական կրթության նախարարության և Լու-

սավորության,բարձրագույնդպրոցի,գիտականհիմնարկների

հանրապետականկոմիտեիպատվոգրով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21հունիսի1986)

7-25հուլիսի–Երևանիպետականհամալսարանիռեկտոր
ընկ.Ս.Ա.Համբարձումյանին.

«Աշխատանքային քննաշրջանը Երևանի պետական հա-

մալսարանիպատվիրակությունը` թվով 14 հոգի, անցկացրեց

Բրատիսլավայի (ՉԽՍՀ) N 4 գործարանում: Խումբը, որ ղե-

կավարումէրԱրմենԱղամյանը,լավաշխատեցևբարիանուն
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վաստակեցմերքաղաքացիներիշրջանում:

Շնորհակալություն ենք հայտնում այս երիտասարդների

մեջաշխատասիրությունուկարգապահությունդաստիարակե-

լուհամար,ցանկանումենքՁեզմեծհաջողություններհետա-

գագործունեությանընթացքում:

N4գործարանիդիրեկտորՅուլիոսՊոդգոռնի»:

(«Երևանիհամալսարան»,17հոկտեմբերի1986)

նոյեմբեր–ԽՄԿԿԿենտկոմըևԽՍՀՄՆախարարներիխորհուրդը,

քննությանառնելովԽՍՀՄՆախարարներիխորհրդինառըն-

թերգիտությանևտեխնիկայիգծովԼենինյանևԽՍՀՄպետա-

կանմրցանակներիկոմիտեիներկայացրածառաջարկություն-

ները,որոշումենընդունել1986թ.ԽՍՀՄպետականմրցանակ-

ներշնորհելուխորհրդայինմիխումբգիտնականների:Նրանց

թվում էր համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆա-

կուլտետիդեկան,ՀԽՍՀԳԱթղթակիցանդամ,պրոֆեսորՌա-

ֆայելԱրամիԱլեքսանդրյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29նոյեմբերի1986)

30դեկտեմբերի –ՀԽՍՀԳԱ-ումտեղիունեցածընդհանուրժողովում

ԳԱակադեմիկոսէընտրվումՌաֆայելԱրամիԱլեքսանդրյա-

նը(մաթեմատիկայիգծով):

Թղթակիցանդամներենդառնում՝

1.ՎլադիմիրՍարգսիՍարգսյանը(մեխանիկայիգծով),

2.ՄիսաքԱրշամիԴավթյանը(կենսաքիմիայիգծով),

3.Լիա Լևոնի Օսիպյանը (բուսաբանության և բույսերի

ֆիզիոլոգիայիգծով),

4.ՀրանտՍմբատիԹամրազյանը(գրականությանգծով),

5.ԷդուարդՌաֆայելիԱթայանը(լեզվաբանությանգծով):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հունվարի1987)
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հունվար –ԵՊՀ-ումհյուրընկալվումէՀալեպիհամալսարանիպրո-
ռեկտոր,դոկտորԱ.Իբրիկը:Այցընշանավորվեցերկուհամալ-

սարանների միջև համագործակցության պայմանագրի ստո-

րագրմամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հունվարի1987)

հունվար –ԵՊՀ-ում հյուրախաղերովհանդես է գալիսՌիգայիպե-
տական համալսարանի «Յուվենտուս» քառաձայն երգչա-

խումբը(ԼատվիականԽՍՀվաստակավորկոլեկտիվ):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հունվարի1987)

11ապրիլի –ԵրևանիևԼյուբլինիՄարի-ԿյուրիՍկլոդովսկայայիան-
վան (Լեհաստան) համալսարանների միջև տասնամյա ժամ-

կետով գիտական համագործակցության նորպայմանագիր է

կնքվում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25ապրիլի1987)

մայիս –Լրանումէհամալսարանի«Կոմիտաս»քառաձայնինքնա-
գործերգչախմբի50-ամյահոբելյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16մայիսի1987)

մայիս –Բանասիրականֆակուլտետումտեղիէունենումհանդիպում
հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, Հայաստանի լե-

նինյանկոմերիտմիությանմրցանակիդափնեկիր,քանդակա-

գործԼևոնԹոքմաջյանիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30մայիսի1987)
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մայիս–ԵրևանիևՄոնպելիեի(Ֆրանսիա)ՊոլՎալերիիանվանհա-
մալսարաններիմիջևդեռ1986թ.կնքվածգիտամշակութային
համագործակցության պայմանագրի համաձայն՝ հոգեբանու-
թյանամբիոնիվարիչ,պրոֆեսորՀ.ԹութունջյանըևՌուսաց
լեզվի ու գրականության ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր Լ.
Մկրտչյանը դասախոսություններ կարդալու և գիտահետազո-
տական աշխատանքներ կատարելու նպատակով մեկամսյա
ժամկետովգործուղվումենՄոնպելիեիհամալսարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30մայիսի1987)

15մայիսի–ՏեղիէունենումհամալսարանիևՀԽՍՀԳԱՀր.Աճա-
ռյանիանվան լեզվիինստիտուտիհամատեղկազմակերպած
գիտականնստաշրջանը`նվիրվածհայականավորլեզվաբան,
համալսարանի երախտավոր դասախոս, ՀԽՍՀ ԳԱ ակադե-
միկոս, պրոֆեսոր Գրիգոր Այվազի Ղափանցյանի ծննդյան
100-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30մայիսի1987)

29 մայիսի – Հայաստանում Մեծ հոկտեմբերի 70-ամյակի առթիվ
անցկացվողՌՍՖՍՀգրականությանևարվեստիօրերիշրջա-
նակներումայդմիջոցառմանմիխումբմասնակիցներայցելում
են համալսարան, հանդիպում պրոֆեսորադասախոսական
կազմիևուսանողությանհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,13հունիսի1987)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1057շրջանա-
վարտ (որից 87-ը՝ երեկոյան, 88-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝ 73
ֆիզիկոս,52ռադիոֆիզիկոս,119կիրառականմաթեմատիկոս,
24երկրաբան,35աշխարհագրագետ,39պատմաբան,47քի-
միկոս, 50կենսաբան,35իրավաբան,80բանասեր, 16արևե-
լագետ,17տնտեսագետ-կիբեռնետիկոս,73ռուսագետ,22փի-
լիսոփա,22կենսաֆիզիկոս,25կենսաքիմիկոս,93մաթեմատի-
կոս,16մեխանիկոս,ռոմանագերմանական լեզուներիևգրա-
կանությունների44մասնագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)
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10հունիսի –ԵՊՀ-իևՀալեպիհամալսարանիմիջևկնքվումէգիտա-
կանևմշակութայինհամագործակցությանպայմանագիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25մարտի1989)

հոկտեմբեր –ՀամալսարանենայցելումԱրգենտինայիտարբերքա-
ղաքների համալսարանների մի խումբ ռեկտորներ ու դասա-

խոսներ:ԱյցելությաննպատակնէրծանոթանալԵՊՀպատ-

մությանը,գիտահետազոտականաշխատանքներին՝հետագա-

յում համագործակցությանև բարեկամությանպայմանագրեր

կնքելուհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հոկտեմբերի1987)

հոկտեմբեր –Համալսարանիգիտականգրադարանիհյուրնէրգրող
ՎահագնԴավթյանըիր65-ամյակիառթիվ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24հոկտեմբերի1987)

19հոկտեմբերի–Մեծդահլիճումտեղի էունենում մաթեմատիկայի
«Ուսանողը և գիտատեխնիկական առաջադիմությունը» հա-

մամիութենականIIօլիմպիադիայիհանդիսավորբացումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24հոկտեմբերի1987)

4նոյեմբերի –ՄեծդահլիճումտեղիէունենումՀոկտեմբերյանսոցի-
ալիստականմեծհեղափոխության70-ամյակիննվիրվածհան-

դիսավորնիստ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7նոյեմբերի1987)

23-26 նոյեմբերի – Համալսարանում գումարվում է անդրկովկա-
սյան համալսարանների հասարակագետների գիտական

նստաշրջան` նվիրված Հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխության

70-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28նոյեմբերի1987)

26 նոյեմբերի – Համալսարանում տեղի է ունենում միտինգ` նվիր-
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ված 1987 թ. դեկտեմբերի 7-ին Վաշինգտոնում կայանալիք

խորհրդա-ամերիկյանբանակցություններին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28նոյեմբերի1987)

26-29նոյեմբերի –Համալսարանումանցկացվումէհամալսարանական
ուսանողներիհամամիութենականառաջին«Ունիֆորում-87»փա-

ռատոնը`նվիրվածԽՍՀՄկազմավորման65-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12դեկտեմբերի1987)
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1988

Համալսարանիգիտականգրադարանի հատուկֆոնդը լուծար-

վում է. նախկինում գրաքննությամբ արգելված գրականությունը

մատչելիէդառնումբոլորընթերցողներին:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտական

գրադարանը,Երևան,2001,էջ58)

Մեխանիկա-մաթեմատիկականֆակուլտետիմեխանիկայիբաժ-

նիհիմանվրահամալսարանումստեղծվումէմեխանիկայիառանձին

ֆակուլտետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20փետրվարի1988)

հունվար –Ըստդասախոսներիևուսանողներիփոխանակմանմա-
սինԵՊՀ-իևԼյուբլինի(Լեհաստան)ՄարիԿյուրի-Սկլոդովս-

կայայի անվան համալսարանի միջև կնքված պայմանագրի`

հաջողությամբավարտվումէայդհամալսարանիմաթեմատի-

կայիֆակուլտետիուսանողներիուդասախոսներիարտադրա-

ճանաչողականպրակտիկան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16հունվարի1988)

փետրվար – Քիմիական ֆակուլտետում նշվում է օրգանական քի-
միայիուֆիզիկականկոլոիդայինքիմիայիամբիոններիհիմ-

նադրման60-ամյակը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,13փետրվարի1988)

24փետրվարի –Տեղիէունենումհամալսարանիաշխատակիցների
ընդհանուր ժողովը, որը նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղի

ԻնքնավարՄարզումևնրաշուրջըտեղիունեցողիրադարձու-
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թյուններին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12մարտի1988)

27փետրվարի –Մեծդահլիճումտեղիէունենումհամալսարանիաշ-
խատակազմիմիտինգը`քննարկելուԽՄԿԿԿենտկոմիգլխա-

վորքարտուղարՄ.Ս.Գորբաչովի դիմումը` ուղղվածԱդրբե-

ջանիևՀայաստանիաշխատավորներինուժողովուրդներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5մարտի1988)

16մարտի –ԲանասիրականֆակուլտետումնշվումէԱնտոնՄակա-
րենկոյիծննդյան100-ամյահոբելյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26մարտի1988)

ապրիլ –Նիստերիդահլիճումտեղի էունենումԱրևմտյանԲեռլինի
Հումբոլտներիանվանհամալսարանիցժամանածպատվիրա-

կությանհանդիպումըԻրավաբանականֆակուլտետիպրոֆե-

սորադասախոսականկազմիևուսանողությանհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9ապրիլի1988)

1ապրիլի – ՏեղիէունենումԵրևանիպետականհամալսարանիկու-
սակցականկոմիտեինիստ,որտեղօրակարգայինհարցերում

քննարկվումէնաևԼՂԻՄ-իշուրջստեղծվածվիճակը։Քննար-

կումներից և ելույթներից հետոկուսակցականկոմիտեն հաս-

տատեց«ԼեռնայինՂարաբաղիևնրաշուրջստեղծվածիրա-

դարձություններիհետկապվածհամալսարանումիրավիճակի

կայունացմանմիջոցառումներիպլանը»։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.1147,թ.55,62-63)

23ապրիլի –Բանասիրականֆակուլտետըկազմակերպումէհուշ-ցե-
րեկույթ`նվիրվածՄեծեղեռնիզոհերիհիշատակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,23ապրիլի1988)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1002շրջանա-
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վարտ (որից 71-ը՝ երեկոյան, 83-ը՝ հեռակա բաժիններից)՝ 66

ֆիզիկոս,29ռադիոֆիզիկոս,144կիրառականմաթեմատիկոս,

27երկրաբան,41աշխարհագրագետ,37պատմաբան,48քի-

միկոս, 53կենսաբան,34իրավաբան,80բանասեր, 16արևե-

լագետ,10տնտեսագետ-կիբեռնետիկոս,62ռուսագետ,16փի-

լիսոփա,21կենսաֆիզիկոս,23կենսաքիմիկոս,88մաթեմատի-

կոս,6մեխանիկոս,47ռոմանագերմանականլեզուներիևգրա-

կանություններիմասնագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

8 հունիսի – Տեղի է ունենում Երևանի պետական համալսարանի
կուսակցական կոմիտեի նիստը, որտեղ քննարկվում է նաև

     ՀԽՍՀ-ում ստեղծված վիճակը։ Քննարկումներից հետո կու-

սակցականկոմիտեինիստումհաստատվեց«Ստեղծվածար-

տակարգ իրավիճակում համալսարանի ուսանողների շրջա-

նում տարվող աշխատանքների միջոցառումների պլանը»։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.1147.,թ.88,104-105)

սեպտեմբեր – Կենսաբանական ֆակուլտետ է այցելում ամերիկա-
հայ գիտնական Ռայմոնդ Դամադյանը, որը Հայաստանում

էրգտնվումՀԽՍՀԳԱհրավերով:Նամանրամասնտեղեկու-

թյուններ է հաղորդում «Ֆոնար» ընկերության թողարկած իր

հեղինակած«Ֆոնար-ՔյուԻԴի80»բժշկականսարքիվերա-

բերյալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24սեպտեմբերի1988)

սեպտեմբեր – Բոլոնիայի համալսարանի ռեկտորՖաբիոՌովերսի
ՄոնակոյիպաշտոնականհրավերովԻտալիաէմեկնումԵՊՀ

պատվիրակությունը՝ռեկտորՍերգեյՀամբարձումյանիգլխա-

վորությամբ: Երկու համալսարանների միջև ստորագրվում է

գիտամշակութայինհամագործակցությանպայմանագիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հոկտեմբերի1988)
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5սեպտեմբերի – ՏեղիէունենումԵրևանիպետականհամալսարա-
նի կուսկոմիտեի և ռեկտորատի համատեղ նիստը։ Նիստում

քննարկվեց նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստա-

կան աշխատանքների հարցը։ Որոշվեց հանձնարարել ֆա-

կուլտետներիդեկաններինևկուսակցականքարտուղարներին

ուսումնականտարին սկսել կամակերպված, բարձրացնել ու-

սումնականկարգապահությունը,ձեռնարկելբոլորհնարավոր

միջոցները՝ ուսումնական պրոցեսը նորմալ հունի մեջ դնելու

համար:Բացառելդասադուլները,բացատրականլայնաշխա-

տանքտանելդասադուլներիկազմակերպմանդեմ։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.1147,թ.124-125)

հոկտեմբեր –ՍլովակիայիՍտարաՏուրաքաղաքումտեղիէունենում
ԽՍՀՄ, ՉԽՍՀ, ԳԴՀ գիտանականների խորհրդակցություն,

որտեղԵրևանիպետականհամալսարանիմեխանիկայիֆա-

կուլտետիդեկանՎ.Սարգսյանըարժանանում էԲրատիսլա-

վայիհամալսարանիմեծհուշամեդալին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5նոյեմբերի1988)

18նոյեմբերի –ՏեղիէունենումԵրևանիպետականհամալսարանի
ուսանողության,պրոֆեսորադասախոսականկազմիևաշխա-

տողներիբազմահազարանոցբողոքիմիտինգ`նվիրվածԼեռ-

նայինՂարաբաղիԻնքնավարՄարզիիրադարձություններին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,19նոյեմբերի1988)
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հունվար –Քիմիականֆակուլտետումհիմնվումէկատալիզիամբիոն,
որիգիտականուղղությանհիմնականխնդիրներիցմեկըբարձր

արդյունավետության և ընտրողականության կատալիզատոր-

ներիստեղծումնունպատակաուղղվածկատալիտիկգործըն-

թացների իրականացումն է: Ամբիոնի վարիչ նշանակվեց քի-

միականգիտություններիդոկտոր,պրոֆ.Ա.Մուշեղյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7հունվարի1989)

 

հունվար –Ուսումնականգործընթացինզուգահեռ՝ համալսարանա-
կաններըշարունակումենմասնակցելՍպիտակի1988թ.դեկ-

տեմբերի 7-ի երկրաշարժի հետևանքների վերացմանաշխա-

տանքներին: Բոլոր ֆակուլտետների ուսանողներից և դասա-

խոսներիցկազմվածջոկատներըերկուօրըմեկանգամերկու

հերթափոխով (ցերեկը` 100, գիշերը` 50 հոգի) հերթապահում

են «Զվարթնոց» օդանավակայանում, հսկում ստացվող բեռ-

ները` հասցեավայրեր հասցնելու համար: Արտասահմանյան

քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետի ուսա-

նողներըստանձնումենիրենցհարևանությամբգտնվողհյու-

րանոցիերեխաներիխնամքը:Ուսանողներնանումէինամեն

ինչ`ցրելուաղետըվերապրածերեխաներիսարսափիզգացու-

մը:Սփյուռքահայուսանողներիհետերկրաշարժիառաջինօր-

վանիցտարբերաշխատանքներուհանձնարարություններեն

կատարումնաևհնդիկ,լաոսցի,արաբ,նեպալցիուսանողները:

Նրանքաշխատումենաղետիվայրերում,օդանավակայանում,

երրորդմանկականկլինիկականհիվանդանոցում,արտասահ-

մանյան մասնագետներիխմբերում` կատարելով թարգմանչի

դեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7հունվարի1989)
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13հունվարի–Տեղիէունենումհամալսարանիներկայացուցիչների
ժողովը, որտեղ ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավորության

թեկնածուէառաջադրվումհամալսարանիռեկտոր,ակադեմի-

կոսՍերգեյՀամբարձումյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21հունվարի1989)

փետրվար –Տեղիէունենումհամալսարանիարհկոմիտեինիստ,որ-
տեղ քննարկվում են ուսանողության բուժսպասարկման, երկ-

րաշարժից տուժած բնակավայրերից համալսարանում սովո-

րող ուսանողների հետտարվողաշխատանքների և հետագա

միջոցառումների, համալսարանի աշխատակիցների 1989 թ.

սոցպարտավորությունների ստուգման ու սոցմրցությանպլա-

նավորմանևայլհարցեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25փետրվարի1989)

փետրվար – Բանասիրական ֆակուլտետի Վ. Սարոյանի անվան
արտասահմանյան գրականության նորաստեղծ կաբինետում

բացվում է ցուցահանդես` նվիրված ֆրանսիական հեղափո-

խության200-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25փետրվարի1989)

10փետրվարի - 6 մարտի–ԵՊՀ-ի և Հալեպի համալսարանի միջև
կնքվածգիտականևմշակութայինհամագործակցությանպայ-

մանագրի համաձայն` Սիրիայի Արաբական Հանրապետու-

թյուն են մեկնումՄեխանիկայիֆակուլտետիդեկան,պրոֆե-

սորՎ.Սարգսյանը,Ռուսաց լեզվիևգրականությանֆակուլ-

տետի դեկան, պրոֆեսոր Լ. Մկրտչյանը, Պատմության ֆա-

կուլտետի հնագիտության և ազգագրությանամբիոնի վարիչ,

պրոֆեսոր Ստ. Եսայանը: Նրանց դասախոսությունները մեծ

հետաքրքրություն են առաջացնում Հալեպի համալսարանի

տարբերֆակուլտետներիուսանողների,դասախոսներիևաս-

պիրանտներիշրջանում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25մարտի1989)
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18փետրվարի –ՏեղիէունենումԵրևանիպետականհամալսարա-
նի կուսակցական կոմիտեի ընդլայնված նիստը, որին մաս-

նակցումէինկուսկոմիտեիանդամները,պրոռեկտորները,ֆա-

կուլտետայինսկզբնականկուսակցականկազմակերպություն-

ների բյուրոների քարտուղարները, դեկանները, արհկոմիտեի

նախագահի տեղակալները, ֆակուլտետային արհբյուրոների

նախագահները,ԼԿԵՄկոմիտեիքարտուղարիտեղակալները

ևսկզբնականկոմերիտականկազմակերպություններիբյուրո-

ների քարտուղարները, ուսանողության ներկայացուցիչները,

ՀԿԿԵրևանիքաղկոմիերկրորդքարտուղարՎ.Բ.Աղայանը,

ՀԿԿՄյասնիկյանիշրջկոմիառաջինքարտուղարՄ.Հ.Զաքա-

րյանը,ՀՍՍՀժողովրդականկրթությաննախարարիտեղակալ

Լ.Պ.Ղարիբջանյանը:

ՆիստումքննարկվեցՂարաբաղյան շարժմանևՍումգայիթի

ոճրագործություններիտարելիցիկապակցությումբհամալսա-

րանիկուսակցականկազմակերպությանկողմիցկազմակերպ-

վող միջոցառումների հարցը, և ընդունվեցին համապատաս-

խանորոշումներ։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.1148,թ.16-24)

10-20 մարտի – Տեղի է ունենում համալսարանիպրոֆեսորադասա-
խոսականկազմիևասպիրանտների`1988թ.դեկտեմբերի7-ի

երկրաշարժի պատճառով հետաձգվածտարեկան գիտական

նստաշրջանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1ապրիլի1989)

29մարտի  –ՏեղիունեցավԵրևանիպետականհամալսարանիընդ-
լայնված նիստը, որին ներկա էին կուսկոմիտեի անդամները,

համալսարանի պրոռեկտորները, ֆակուլտետի դեկանները և

կուրս.բյուրոներիքարտուղարները:Նիստըվարումէրկուսկո-

միտեիքարտուղար՝Յու.Ի.Մկրտումյանը:Նիստումքննարկ-

վեց համալսարանում դասադուլը կանխելու միջոցառումների

մասինհարցը,ևհամապատասխանորոշումներընդունվեցին։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.1148.,թ.48-49)
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մայիս –Համալսարանիհոգեբանությանամբիոնիհիմնադիրևառա-
ջինվարիչ,հոգեբանականգիտություններիդոկտոր,պրոֆեսոր

ՀովսեփԹութունջյանըընտրվումէԽՍՀՄհոգեբաններիընկե-

րությանպատվավորանդամ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մայիսի1989)

10-12մայիսի –Տեղիէունենումսփյուռքահայգրականությանհարցե-
րիննվիրվածերկրորդհանրապետականգիտաժողովը(առա-

ջինըտեղիէունեցել1985թ.):ԱյնկազմակերպելէրՀԽՍՀԳԱ

Մ.ԱբեղյանիանվանգրականությանինստիտուտըևՀայբա-

նասիրությանֆակուլտետը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մայիսի1989)

12 մայիսի – Համալսարանի մեծ դահլիճումտեղի է ունենում «Վե-
րածնունդ»ժողովրդականխորհրդիհիմնադիրհամաժողովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27մայիսի1989)

15մայիսի –Իրաշխատանքներնէսկսումհամալսարանիգիտական
նստաշրջանը` նվիրված Երևանի պետական համալսարանի

հիմնադրման70-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հունիսի1989)

18մայիսի –ՏեղիէունենումԵՊՀսկզբնականկուսակցականկազ-
մակերպության ընդհանուր ժողովը, որտեղ քննարկվում է

«Երևանիպետականհամալսարանում,հանրապետությունում

ևԱրցախումտիրողիրավիճակըևհամալսարանիկուսակցա-

կանկազմակերպությանխնդիրը»հարցը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,3հունիսի1989)

28 մայիսի – Համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքի բակում
առաջինանգամտեղիէունենումբազմամարդմիտինգ`նվիր-

ված 1918 թ. հայոց պետականության վերականգնման 71-րդ

տարեդարձին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17հունիսի1989)
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31մայիսի – ՏեղիէունենումԵրևանիպետականհամալսարանիկու-
սակցականկոմիտեինիստը,որտեղքննարկվեց«Ղարաբաղ»

կոմիտեի անդամների նկատմամբ խափանման ձևը փոխելու
համարՀԽՍՀդատախազությունմիջնորդագիրներկայացնե-
լու մասին հարցը։ Որոշվեց, որ համալսարանի կուսկոմիտեն
միջնորդի ՀԽՍՀ դատախազությանը՝ «Ղարաբաղ» կոմիտեի
անդամների նկատմամբ խափանման ձևը փոխելու և մինչև
դատընրանցանհապաղազատարձակելուհամար,քանիոր
հանրապետությունում ստեղծված պայթունավտանգ կացու-
թյունըհղիէրանկանխատեսելիհետևանքներով:

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.1148,թ.76-77)

հունիս –ԵՊՀ-ումգործումէր17ֆակուլտետ,որոնցցերեկային,երե-
կոյան և հեռակա բաժիններում սովորում էր 8500 ուսանող:
Ուսումնական գործընթացը ղեկավարում էր շուրջ 100 ամ-
բիոն,որոնցումաշխատումէրմոտ1000դասախոս,այդթվում`
ԽՍՀՄևՀԽՍՀգիտություններիակադեմիաների30ակադեմի-
կոսներևթղթակիցանդամներ,93գիտություններիդոկտորներ
ուպրոֆեսորներև500-իցավելիթեկնածուներուդոցենտներ,
60-իցավելիգիտությանևբարձրագույնդպրոցիվաստակավոր
գործիչներ,շուրջ10ԽՍՀՄևՀԽՍՀպետականմրցանակների
դափնեկիրներ:ԵՊՀ-նդասվումէրԽՍՀՄ70առաջատարբու-
հերիշարքին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,24հունիսի1989)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1388շրջանա-
վարտ(որից90-ը՝երեկոյան,89-ը՝հեռակաբաժիններից)՝122
ֆիզիկոս,68ռադիոֆիզիկոս,212կիրառականմաթեմատիկոս,
55երկրաբան,54աշխարհագրագետ,55պատմաբան,51քի-
միկոս, 56կենսաբան,51իրավաբան,90բանասեր, 13արևե-
լագետ,26տնտեսագետ-կիբեռնետիկոս,77ռուսագետ,30փի-
լիսոփա, 19 կենսաֆիզիկոս, 21 կենսաքիմիկոս, 148 մաթեմա-
տիկոս,18մեխանիկոս,43ռոմանագերմանականլեզուներիև
գրականություններիմասնագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)
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14 հունիսի – ՀԽՍՀ կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար,
ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավոր Ս. Գ. Հարությունյանը
հանդիպում է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ու-
սանողության հետ: Հանրապետության ղեկավարը՝Ս. Հարու-
թյունյանը,հանգամանորեններկայացումէԽՍՀՄժողովրդա-
կան պատգամավորների համագումարի աշխատանքները:
Բացիայդ՝ նա ուշադրություն է դարձնում հանրապետության
բնակչությանը հուզող հարցերին՝ երկրաշարժի հետևանքնե-
րի վերացմանը, էկոլոգիային,տարածաշրջանիազգամիջյան
հարաբերություններին և ԼՂԻՄ-իխնդրին:Նույն օրըՍ. Հա-
րությունյանըհանդիպումէհամալսարանիկուսկոմիտեիևգի-
տականխորհրդիանդամներիհետ,քննարկվումենհանրապե-
տության բարձրագույն դպրոցի գործունեությանը, բուհական
գիտության զարգացմանը, ԵՊՀ անհետաձգելի խնդիրներին,
ինչպեսնաևուսանողերիտասարդությանհետտարվողաշխա-
տանքներինառնչվողհարցեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հուլիսի1989)

21հունիսի –ԵՊՀէայցելումՄոսկվայիբարձրագույնկոմերիտական
դպրոցիչիլիացիունկնդիրներիմիխումբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հուլիսի1989)

1սեպտեմբերի– Համալսարանիկենտրոնականհրապարակումտե-
ղիէունենումաշխատակիցներիհանդիսավորհավաք-միտինգ՝
նվիրվածԳիտելիքիօրվան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16սեպտեմբերի1989)

14 սեպտեմբերի – Տեղի է ունենում համալսարանի կուսկազմակեր-
պությանդռնբացժողով, որտեղքննարկվում են«Կուսակցու-
թյան ազգային քաղաքականությունը արդի պայմաններում»
և«ՌեգիոնումիրադրությանսրմանևԼՂԻՄ-իպրոբլեմիլուծ-
մանուղղությամբՀԽՍՀԳերագույնխորհրդիններկայացվող
Երևանիպետականհամալսարանիկուսակցականկազմակեր-
պությանառաջարկություններիմասին»հարցերը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30սեպտեմբերի1989)
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15 սեպտեմբերի – Համալսարանի հրապարակում տեղի է ունե-
նում ուսանողական հանրահավաք` նվիրված Արցախում և

հանրապետության սահմանամերձ շրջաններում ստեղծված

լարվածիրադարձություններին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7հոկտեմբերի1989)

25սեպտեմեբերի-10հոկտեմբերի –Մաթեմատիկայիֆակուլտետի
հրավերովհամալսարանէրեկելԲոստոնիհամալսարանիմա-

թեմատիկոս,պրոֆ.ԱրշակՀաճյանը:Երկուշաբաթվաընթաց-

քում Մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դասախոսների և բարձր

կուրսերիուսանողներիառջևնահանդեսէգալիսդասախոսու-

թյուններով՝ «Էրգոտիկ տեսությունն անվերջ չափով օժտված

տարածություններում»թեմայով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21հոկտեմբերի1989)



հոկտեմբեր – Բանասիրականֆակուլտետի ընթերցասրահում բաց-
վումէմեծզորավարԱնդրանիկիննվիրվածցուցահանդես:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21հոկտեմբերի1989)

հոկտեմբեր –Համալսարանականներիհյուրնէրամերիկահայերգիչ
ԳևորգՄուրադյանը(ՔեյվինՋորջ):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21հոկտեմբերի1989)

նոյեմբեր – Բանասիրական ֆակուլտետի հրավերով համալսարան
էինեկելսփյուռքահայևխորհրդահայգրողներՀակոբԿարա-

պենցը,ՀակոբՍարգսյանը,բանաստեղծՎահրամՀաճյանըև

գրականագետՍոնաՀովհաննիսյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,11նոյեմբերի1989)

11 նոյեմբերի –ԽՍՀՄ-ումԱՄՆ-իարտակարգ ու լիազոր դեսպան

ՋեկՖ.Մեթլոկըտիկնոջհետայցելումէհամալսարանևհան-

դիպումղեկավարությանհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25նոյեմբերի1989)
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25նոյեմբերի –Համալսարանականներըիրենցբողոքնենհայտնում
նոյեմբերի 19-ին Կենտրոնական հեռուստատեսության «Ժա-

մանակ»ծրագրով, իսկնոյեմբերի20-ին«Պրավդա»թերթում

հրատարակվածԽՍՀՄարտաքին գործերի նախարարիտե-

ղակալ Ա. Ա. Բեսսմերտնիխի հայտարարության առիթով`

ուղղվածԽՍՀՄ-ումԱՄՆ-իարտակարգուլիազորդեսպանՋ.

Մեթլոկին,ԱՄՆ-իՍենատիարտաքինգործերիհանձնաժողո-

վի`ԼեռնայինՂարաբաղիհարցիվերաբերյալընդունածբա-

նաձևիկապակցությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25նոյեմբերի1989)

25նոյեմբերի –Ականավորտնտեսագետ,ԽՍՀՄԳԱակադեմիկոս

Ա.Աղանբեկյանըայցելումէհամալսարան,որտեղհանդիպում

էպրոֆեսորադասախոսականկազմիևուսանողությանակտի-

վիհետ:Հանդիպմանընթացքումնաներկայացնումէաղետի

գոտու տնտեսությունը վերականգնելու, հանրապետությունը

ազատտնտեսականգոտիդարձնելուևՀայաստանումմենե-

ջերներիդպրոցհիմնադրելուհարցեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9դեկտեմբերի1989)

29 նոյեմբերի – Տեղի է ունենում համալսարանականների բողոքի
միտինգ,որտեղքննարկվումէ«ԼեռնայինՂարաբաղիԻնքնա-

վարՄարզումիրադրությունըկարգավորելումիջոցառումների

մասին»ԽՍՀՄԳերագույնխորհրդիորոշումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2դեկտեմբերի1989)

25դեկտեմբերի –Տեղիէունենումհամալսարանիպրոֆեսորադասա-
խոսականկազմիևասպիրանտներիավանդականտարեկան

գիտականնստաշրջանը, որընվիրվածէրԵՊՀհիմնադրման

70-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հունվարի1990)
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ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբԱմենայնհայոցկաթողիկոսՎազ-

գեն Ա-ին շնորհվում է «Գիտական ուսումնասիրության բնագավա-

ռումձեռքբերածնվաճումներիհամար»ԵՊՀմեդալ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1997,էջ18)

հունվար –Համալսարանիկոլեկտիվըիրբողոքիձայննէբարձրաց-
նումԱդրբեջանումուԱրցախիշուրջ,ինչպեսնաևՀայաստա-

նի սահմանամերձ շրջաններում ստեղծված չափազանց լար-

վածիրադարձություններիդեմ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունվարի1990)

5հունվարի – ՏեղիունեցավԵրևանիպետականհամալսարանիկու-
սակցական կազմակերպության նիստը, որտեղ քննարկվեց

նաևԼՂԻՄ-իկուսակցականկազմակերպությունըՀԿԿ-ի մեջ

ընդգրկելումասինհարցը։

(Տե՛սՀԱԱ,ֆ.166,ց.1,գ.1149,թ.1-2)

16հունվարի –ՀամալսարանիմեծդահլիճումտեղիէունենումՀայոց
համազգայինշարժման(ՀՀՇ)Երևանիպետականհամալսա-

րանիկազմակերպությանհիմնադիրժողովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունվարի1990)

28փետրվարի – Համալսարանամերձ հրապարակումտեղի է ունե-
նումբողոքիմիտինգ,որինմասնակցումէինհազարավորուսա-

նողներևդասախոսներ,մայրաքաղաքիհասարակայնության

ներկայացուցիչներ: Նախքան միտինգի սկսվելը համալսա-

րանականներըմեկրոպելռությամբհարգումենանցածերկու
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տարիներիընթացքումԱդրբեջանիհայաբնակքաղաքներում`

Սումգայիթում, Կիրովաբադում, Բաքվում և այլուր սպանված

հայերիհիշատակը:Վերջումբողոքիմիտինգիմասնակիցների

կողմից ընդունվում է դիմում` ուղղված կենտրոնական իշխա-

նությանմարմիններին(Մոսկվա),այնուհետևնրանքշարժվում

ենդեպիԾիծեռնակաբերդիհուշահամալիր, որտեղկանգնեց-

նում են Արցախյան շարժման զոհերի հիշատակին նվիրված

հուշասյուն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մարտի1990)

մարտ – Գումարվում է ՀԽՍՀ ԳԱ և ԵՊՀ համատեղ գիտական

նստաշրջան`նվիրվածխոշորագույն հայագետՄանուկԱբե-

ղյանիծննդյան125-ամյակին:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի1990)

6մարտի –Մեծդահլիճումտեղիէունենումբարեգործականհամերգ`
նվիրվածհամալսարանականկանանցևաղջիկներիգարնա-

նայինտոնին:Այնկազմակերպել էրհամալսարանիկանանց

խորհուրդը:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մարտի1990)

 

20ապրիլի – Տեղի է ունենում համալսարանի երիտասարդմասնա-
գետներիգիտականնստաշրջան`նվիրվածՀայոցմեծեղեռնի

75-ամյակին:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28ապրիլի1990)

մայիս – Համալսարանականների հյուրն էր ԽՍՀՄ Ժողովրդական

կրթությանպետականկոմիտեինախագահԳ.Ա.Յագոդինը:

ՀանդիպմանժամանակնաներկայացնումէՀայաստանումիր

տպավորությունները, անդրադառնում կրթական համակարգի

խնդիրներինևգոհունակությունհայտնումԵՊՀ-ինկից«Լազե-

րայինտեխնիկա»գիտաարտադրականմիավորմանմասին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26մայիսի1990)
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20 մայիսի - 3 հունիսի - 15 հուլիսի – ՀայկականԽՍՀԳերագույն

խորհրդի ընտրությունների արդյունքներով ԵՊՀ կոլեկտի-

վի անդամներից ՀԽՍՀ ժողովրդական պատգամավորներ են

ընտրվում՝

1.ԱրարքցյանԲաբկեն(Կիրառականմաթեմատիկայիֆա-

կուլտետ),

2.ԻշխանյանՌաֆայել(Հայոցլեզվիպատմությանամբիոն),

3.ՄանուկյանՎազգեն(Կիրառականմաթեմատիկայիֆա-

կուլտետ),

4. Մովսիսյան Յուրի (Տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի

ֆակուլտետ),

5. Ոսկանյան Աշոտ (Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի

ֆակուլտետ),

6.ՊետրոսյանՌաֆիկ(Իրավաբանականֆակուլտետ),

7. ՍադոյանԱրշակ(Ինժեներականհոգեբանությանլաբո-

րատորիա),

8.ՍարդարյանԿտրիճ(Քաղաքականպատմությանամբի-

ոն),

9.ՎարդանյանՅուրի(Ռադիոֆիզիկայիֆակուլտետ),

10.ԶոլյանՍուրեն(Արտասահմանյանուսանողներիևաս-

պիրանտներիհամարռուսացլեզվիամբիոն)

11.ՎարդանյանԴավիթ(Ֆիզիկայիֆակուլտետ),

12.ԳրիգորյանԱվետիք(Ֆիզիկայիֆակուլտետ),

13. Սահակյան Մելս (Տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի

ֆակուլտետ),

14.ՀակոբյանՀակոբ(Մաթեմատիկայիֆակուլտետ):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8սեպտեմբերի1990)

28մայիսի –Մեծդահլիճումգումարվումէհանդիսավորնիստ`նվիր-
վածհայոցպետականությանվերականգնման72-րդտարելիցին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2հունիսի1990)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանը տալիս է 1377 շրջա-
նավարտ(որից94-ը՝երեկոյան,85-ը՝հեռակաբաժիններից)՝116
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ֆիզիկոս, 89 ռադիոֆիզիկոս, 193 կիրառական մաթեմատիկոս,

67 երկրաբան, 53աշխարհագրագետ, 46պատմաբան, 42 քիմի-

կոս,67կենսաբան,57իրավաբան,86բանասեր,24արևելագետ,

18տնտեսագետ-կիբեռնետիկոս,76ռուսագետ,27փիլիսոփա,20

կենսաֆիզիկոս,27կենսաքիմիկոս,119մաթեմատիկոս,21մեխա-

նիկոս,50ռոմանագերմանականլեզուներիևգրականությունների

մասնագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.10)

4սեպտեմբերի –ՏեղիէունենումԵՊՀԼԿԵՄկոմիտեիընդլայնված
նիստ,որտեղորոշվեցսեպտեմբերի5-իցդադարեցնելհամալսա-

րանիԼԿԵՄկոմիտեիխմբային,կուրսայինևֆակուլտետայինկո-

մերիտականբոլորկազմակերպություններիընտրովիմարմիննե-

րիգաղափարաքաղաքականգործունեությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15սեպտեմբերի1990)

8 սեպտեմբերի – «Երևանի համալսարան» շաբաթաթերթը սկսում
է լույստեսնել «Գիտությունը ուժ է» նոր նշանաբանով. միա-

ժամանակղեկավարմարմիններիորոշմամբթերթըդառնումէ

Երևանիպետականհամալսարանիխորհրդիպաշտոնաթերթ20:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8սեպտեմբերի1990)

3 հոկտեմբերի – Եվրախորհրդարանիպատվիրակությունը հյուրըն-
կալվումէհամալսարանում:Հանդիպմանընթացքումքննարկ-

վումենԵրևանիպետականհամալսարանիևեվրոպականհա-

մալսարաններիմիջևգիտամշակութայինփոխադարձկապեր

ստեղծելու,ինչպեսնաևդասախոսներփոխանակելուհարցեր:

Վերջումպրոռեկտորպրոֆ.Գ.Ղարիբյանըպատվիրակության

ղեկավարՀ.ՍապիինէհանձնումԵՊՀհոբելյանականհուշա-

մեդալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հոկտեմբերի1990)

26 հոկտեմբերի – Մեծ դահլիճում տեղի է ունենում ՀՀ Գերագույն
խորհրդիհամալսարանականպատգամավորներիհանդիպու-
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մըՄայրբուհիպրոֆեսորադասախոսականկազմի,ուսումնաօ-

ժանդակբնագավառիաշխատողներիևուսանողությանհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10նոյեմբերի1990)

նոյեմբեր – ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբ «Գիտական ուսումնասի-
րության բնագավառում ձեռք բերած նվաճումների համար»

համալսարանիմեդալովէպարգևատրվումՀԽՍՀԳԱակադե-

միկոսԳևորգՋահուկյանը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97ուս.տարվա

հաշվետվություն,Երևան,1997,էջ18,տե՛սնաև

«Երևանիհամալսարան»,24նոյեմբերի1990)

2նոյեմբերի –ԺուռնալիստիկայիբաժնումտեղիէունենումՀՀԳե-
րագույնխորհրդիլրատվությանհարցերիմշտականհանձնա-

ժողովի նախագահ Մերուժան Տեր-Գուլանյանի հանդիպումը

ուսանողությանևպրոֆեսորադասախոսականկազմիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,17նոյեմբերի1990)

27նոյեմբերի-5դեկտեմբերի –ԲացվումէԵՊՀպրոֆեսորադասա-
խոսական կազմի և ասպիրանտների տարեկան գիտական

նստաշրջանը ֆակուլտետներում, հայագիտական կենտրո-

նում, «Լազերային տեխնիկա» ԳԱՄ-ում և ֆիզդաստիարա-

կությանամբիոնում:9օրվաընթացքում22գիտականբաժան-

մունքներումև16ենթաբաժանմունքներումընթերցվեցինշուրջ

400զեկուցումներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8դեկտեմբերի1990)

դեկտեմբեր – Ժուռնալիստիկայի բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողների
հյուրնէրբուլղարահայսիրվածգրողՍևդաՍևանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8դեկտեմբերի1990)

դեկտեմբեր – Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի հիման
վրաստեղծվում եներկու նոր`Ինֆորմատիկայիև հաշվողա-
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կանմաթեմատիկայիուՄաթեմատիկականկիբեռնետիկայիև

հետազոտումներիավտոմատացմանֆակուլտետներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1990)

4-6 դեկտեմբերի–Գումարվում է ուսանողականգիտականհերթա-
կան՝53-րդկոնֆերանսը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1990)
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1991

Համալսարանի գիտական գրադարանին տրվում է գիտական

առաջինկարգ:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանի

պետականհամալսարանիՍարգիսևՄարիԻզմիրլյանների

անվանգիտականգրադարանը,Երևան,2001,էջ58)

Համալսարանումբացվեումէևսմինորմասնագիտություն`«Մի-

ջազգայինտնտեսականհարաբերություններ»:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12հունվարի1991)

ՀՀԳԱԱպատմությանևտնտեսագիտությանբաժանմունքինա-

խաձեռնությամբ ստեղծվում է պատմաբանների հայկական ընկե-

րակցություն,որիհիմնադիրժողովըտեղիէունենումԵՊՀ-ում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9մարտի1991)

19-22հունվարի –Համալսարանումտեղիէունենումամբողջատիրու-
թյանհիմնահարցերիննվիրվածառաջինմիջազգայինգիտա-

ժողովը`«Ամբողջատիրություն.այլևսերբեք»նշանաբանով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2փետրվարի1991)

11փետրվարի –ՀՀբարձրագույնկրթությանևգիտությանպետական
կոմիտեինախագահՎ.Մ.ՀարությունյանիհրամանովԵրևա-

նիպետականհամալսարանիռեկտորէնշանակվումՆորայր

ՀունանիԱռաքելյանը(պաշտոնավարելէմինչև1993թ.սեպ-

տեմբերի30-ը):

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.1,գ.20,թ.11,12,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,16փետրվարի1991)
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մարտ –ԱմերիկահայդոկտորՀելենԹաքեսյանըհամալսարանինէ

նվիրում23մեծածավալարկղերովիրանձնականգրադարա-

նըևգրասենյակայինգեղեցիկպիտույքներ`մոտ22603դոլար

արժողությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9մարտի1991)

28մայիսի –Համալսարանումտեղիէունենումգիտաժողով`նվիրված
Հայկականհարցին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8հունիսի1991)

6 հունիսի – Ամփոփվում են Ժուռնալիստիկայի բաժնում հայտա-
րարված«Ոսկեգրիչ»մրցույթիարդյունքները:Լավագույն10

մասնակիցներըարժանանումենմրցանակի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8հունիսի1991)

6հունիսի –Կենսաբանականֆակուլտետինիստերիդահլիճումտեղի
էունենումգիտականնստաշրջան`նվիրվածէկոլոգիայիևբնու-

թյանպահպանությանժամանակակիցխնդիրներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1991)

14 հունիսի – ԵՊՀ մեծ դահլիճումտեղի է ունենում ՀՀԳերագույն
խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և համալսարանի

պրոֆեսորադասախոսականկազմիհանդիպումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,22հունիսի1991)

27հունիսի– ՀամալսարանիևԲեյրութի (Լիբանան)«Համազգայի-
նի»հայագիտականբարձրագույնհիմնարկիմիջևկնքվումէու-

սումնագիտականհամագործակցությանևուսանողներիուդասա-

խոսներիփոխանակությանպայմանագիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28սեպտեմբերի1991)

1 սեպտեմբերի – Բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանա-
կանլեզուներիևգրականությանբաժնիհիմանվրաստեղծվումէ
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Ռոմանագերմանականբանասիրությանֆակուլտետը,որիդեկան

էընտրվումԿարոԿարապետյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2նոյեմբերի1991)

հոկտեմբեր – Համալսարանի բարերար, դոկտոր Հելեն Թաքեսյա-

նից(ԱՄՆ)համալսարանըերկրորդանգամստանումէնորնվի-

րատվություն` 17 մեծածավալ արկղ թանկարժեք իրերով` մոտ

25000դոլարարժողությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,26հոկտեմբերի1991)

9-11հոկտեմբերի –Համալսարանումանցկացվումէմիջբուհականու-
սանողականգիտականնստաշրջան`նվիրվածՄովսեսԽորենա-

ցու«Հայոցպատմության»ստեղծման1500-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,12հոկտեմբերի1991)

նոյեմբեր –ՀամալսարանենայցելումՀունաստանիՀանրապետու-
թյանարտգործնախարարության գլխավոր քարտուղարիտե-

ղակալԷմանուելՄեգալոկոնոմոսըևԽՍՀՄ-ումՀունաստանի

ՀանրապետությանարտակարգևլիազորդեսպանԻլիասԳու-

նարիսը:Համալսարանիղեկավարությանհետհանդիպմանըն-

թացքումարծարծվեցիներկուերկրների բուհերիմիջևհամա-

գործակցությանհարցեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,2նոյեմբերի1991)

5 դեկտեմբերի – Բանասիրական ֆակուլտետում ուսանողությունը
հանդիպումէունենումՀՀնախկինվարչապետՎազգենՄա-

նուկյանիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,7դեկտեմբերի1991)
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21հունվարի –ՀՀԳերագույնխորհրդինախագահԲաբկենԱրարք-
ցյանըհամալսարանիգիտխորհրդիընդլայնվածնիստումհան-

դիպումէունենումպրոֆեսորադասախոսականկազմիներկա-

յացուցիչներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25հունվարի1992)

24մարտի –ՀամալսարանիհրապարակումՀՅԴ«ՆիկոլԱղբալյան»
ուսանողականմիությաննախաձեռնությամբկազմակերպվում

է «Ուսանողությունը հանուն Արցախի» համաուսանողական

հանրահավաք:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28մարտի1992)

25մարտի–ՀամալսարանէայցելումՌուսաստանումևարդեննաև
ՀայաստանումԱվստրալիայիարտակարգև լիազորդեսպան

ՔեյվինՀոգը:Հանդիպմանվերջումդեսպաննանգլերենմաս-

նագիտական գրականություն է նվիրում Ռոմանագերմանա-

կանբանասիրությանֆակուլտետին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28մարտի1992)

ապրիլ –ԱՄՆ-իցվերադառնումէԵրևանիպետականհամալսարանի
պատվիրակությունը, որը գլխավորում էր ռեկտոր, ակադեմի-

կոսՆ.Առաքելյանը:Համագործակցությանպայմանագրերեն

ստորագրվելՖրեզնոքաղաքիևԲոստոնիՆորթիսթերնհամալ-

սարաններիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15ապրիլի1992)

ապրիլ–ԵՊՀղեկավարությանևպրոֆեսորադասախոսականկազմի
հյուրնէրՀՀբարձրագույնկրթությանևգիտությաննախարար
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Վ.Գնունին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15ապրիլի1992)

8ապրիլի –ԵՊՀուսանողականակումբներիխորհրդումտեղիէու-
նենումուսանողականկենտրոնիհիմնադիրժողովը,որինպա-

տակն էր քննարկել և հաստատել ուսանողական կենտրոնի

«Կանոնադրությունը»:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15ապրիլի1992)

մայիս – Համալսարանի գիտական գրադարանի ղեկավարությու-
նըհյուրընկալումէԱՄՆ-իԿոնգրեսիգրադարանիռեֆերենտ

ՄայքլՆեյբերտինևՄոսկվայումԱՄՆ-իԿոնգրեսիգրադարա-

նիբյուրոյիտնօրենՄիխայիլԼևներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մայիսի1992)

1մայիսի –ԵՊՀռեկտոր,ՀՀԳԱԱակադեմիկոսՆ.Հ.Առաքելյանի
հրամանով գործողության մեջ է դրվում «Ուսանողներիխրա-

խուսման և նրանց նկատմամբ կիրառվող կարգապահական

ներգործությանմիջոցներիմասին»նորկարգը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1992)

16-17 հունիսի – Կենսաբանական ֆակուլտետում տեղի է ունենում
Շրջակա միջավայրի պահպանության միջազգային օրվան

նվիրվածգիտաժողով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հունիսի1992)

24հունիսի –ԵՊՀնիստերիփոքրդահլիճումտեղիէունենումհանդի-
պումՀայաստանումՌուսաստանիարտակարգևլիազորդես-

պանՎ.Ստուպիշինիհետ,որընախաձեռնելէրՌուսացլեզվի

ևգրականությանֆակուլտետը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հունիսի1992)

31 օգոստոսի – Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն
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Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով որոշվեց սահմանել, որ

Երևանի պետական համալսարանը ինքնավար պետական

բարձրագույն ուսումնական գիտական և մշակութային հաս-

տատությունէՀՀբարձրագույնկրթությանհամակարգում:

ՀանձնարարվեցՀՀԿառավարությանը՝ա)հստակեցնելԵրևա-

նիպետականհամալսարանիևՀՀբարձրագույնկրթությանև

գիտության նախարարության փոխհարաբերությունները, բ)

լուծելԵրևանիպետականհամալասարանինպատկանողԱբո-

վյանփողոցիթիվ52մասնաշենքիհամալիրընրանսահման-

վածկարգովվերադարձնելուհարցը:

Միևնույնժամանակհանձնարարվումէերկամսյաժամկե-

տումքննել ևհաստատելԵրևանիպետականհամալսարանի

կանոնադրությունը և ստեղծել տնտեսական նախադրյալներ

բարձրագույնկրթությանուգիտությաններդաշնակզարգաց-

մանհամար:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարանի

ռեկտորները.(1919-1999),Երևան,1999,էջ132,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,15սեպտեմբերի1992)

սեպտեմբեր – Քիմիական ֆակուլտետում բացվում է էկոլոգիական
քիմիայիբաժինը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմեբերի1992)

18-19 սեպտեմբերի – Համալսարանի գիտխորհրդի նիստերի դահ-
լիճում տեղի է ունենում «Կանայք հանուն առաջադեմ և ժո-

ղովրդավարՀայաստանի»խորագրովգիտաժողով,որինմաս-

նակցում էին կին հասարակական-քաղաքական գործիչներ,

մտավորականներ,գործարարկանայք:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30սեպտեմբերի1992)

29հոկտեմբերի –ԲանասիրականֆակուլտետումՀՅԴ«ՆիկոլԱղ-
բալյան»ուսանողականմիությաննախաձեռնությամբտեղիէու-

նենումհամալսարանականուսանողականժողով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հոկտեմբերի1992)
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11-13նոյեմբերի –Ռոմանագերմանականբանասիրությանֆակուլ-
տետումտեղիէունենումգիտաժողով`նվիրվածգործաբանական

լեզվաբանությանևօտարլեզուներիդասավանդմանմեթոդիկայի

հարցերին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի1992)

դեկտեմբեր – Ֆրանսիայի Մոնպելիե քաղաքի N 3 համալսարանի
հրավերովԵՊՀռեկտոր,ակադեմիկոսՆորայրԱռաքելյանըևմի-

ջազգայինկապերիգծովպրոռեկտորՌաֆայելՄաթևոսյանըեր-

կուշաբաթովմեկնումենՖրանսիա`ԵՊՀ-իևՄոնպելիեիհամալ-

սարանիմիջևհամագործակցությանկազմակերպականխնդիրնե-

րըճշտելունպատակով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1992)

18դեկտեմբերի –ՀամալսարանումհյուրընկալվեումէՉինաստանի
ԺողովրդականՀանրապետությանգործերիժամանակավորհա-

վատարմատարՉժանՅանՅանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հունվարի1993)
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հունվար–ՀամալսարանէայցելումՀՀ-ումԻրանիԻսլամականՀան-
րապետության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ահ-
մադՍոփհանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունվար1993)

11մարտի –ՏեղիէունենումՄաթեմատիկականկիբեռնետիկայիև
հետազոտումներիավտոմատացմանֆակուլտետիընդհանուր
ժողովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30մարտի1993)

30ապրիլի–Ամերիկյան(Հոլիվուդիաստղ)աշխարհահռչակկինոդե-
րասանուհի, երգչուհիՇերլինՍարգսյաննայցելում է համալ-
սարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մայիսի1993)

30ապրիլի –ՏեղիէունենումԵՊՀարհկազմակերպությանհիմնադիր
կոնֆերանսը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1994)

14մայիսի –Եռօրյապայքարիցհետոավարտվում էԱնանիաՇի-
րակացուանվանառաջինուսանողականմաթեմատիկականօլիմ-
պիադան,որըկազմակերպվելէրՄաթեմատիկայիֆակուլտետիև
Կանադայի «Նոր սերունդ» մշակութային միության ու նրա հա-
յաստանյանմասնաճյուղինախաձեռնությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի1993)

26մայիսի –Ֆիզիկայիֆակուլտետումտեղիէունենումմիջոցառում`
նվիրվածՖիզիկոսիօրվան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի1993)
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28մայիսի-10հունիսի –Երևանիպետականհամալսարանիհյուրն
էրԲոլոնիայի համալսարանիպրոֆեսորԳաբրիելաՈւլուհոճյա-

նը: Նա եկել էր միջհամալսարանական համագործակցության

շրջանակներում Հայագիտական կենտրոնում համատեղ գիտա-

կանաշխատանքկատարելուհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1993)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտները
ըստմասնագիտությունների.161ֆիզիկոս,85ռադիոֆիզիկայիև

էլեկտրոնիկայի մասնագետ, 17 կիսահաղորդիչների և դիէլեկտ-

րիկների ֆիզիկայի մասնագետ, 231 կիրառական մաթեմատի-

կոս, 41 երկրաբան, 27 երկրաֆիզիկոս, 41 երկրաբան. հանույթի

մասնագետ,55աշխարհագրագետ,84պատմաբան,55քիմիկոս,

74կենսաբան, հայոց լեզվիևգրականության86մասնագետ,26

արաբագետ,10պարսկագետ,6թուրքագետ,28տնտեսագետ-կի-

բեռնետիկոս,78ռուսագետ,34փիլիսոփա,սոցիոլոգևհոգեբան,

20կենսաֆիզիկոս,23կենսաքիմիկոս,137մաթեմատիկոս,32մե-

խանիկոս, 31անգլերենի, 6գերմաներենի, 10ֆրանսերենիմաս-

նագետ,28ժուռնալիստ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.11)

հունիս –ՀայաստանումՖրանսիայիարտակարգևլիազորդեսպան
տիկինՖրանսդըՀարտինգըԼիոնիառևտրաարդյունաբերական

պալատիտնօրենԳոնզագՌուքսիհետայցելումէհամալսարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1993)

1 հունիսի – Տեղի է ունենում համալսարանիպրոֆեսորադասախո-
սական կազմի և գիտաշխատողների ընդհանուր ժողով, որտեղ

քննարկվումենկրթությանևսոցիալ-տնտեսականվիճակիհար-

ցեր:Ժողովնընդունումէորոշում`ուղղվածՀայաստանիՀանրա-

պետությաննախագահին,ՀՀԳերագույնխորհրդինախագահին,

ՀՀվարչապետին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1993)
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9հունիսի–ՀամալսարանումհյուրընկալվումենՌուսաստանումԱր-
գենտինայիարտակարգև լիազորդեսպանԽուանԿարլոսՕլի-

մանև դեսպանատանտնտեսականուառևտրիգծովխորհրդա-

կանՌոբերտոԳուդինոն:Հանդիպմանժամանակքննարկվումեն

ԵՊՀևԲունեոսԱյրեսիհամալսարանիմիջևկնքված(1990թ.հու-

նիսի28-ին)պայմանագրիկատարմանհարցերը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հունիսի1993)

հուլիս–ՀամալսարանումհյուրընկալվեցՀՀ-ումԵգիպտոսիՀանրա-
պետությանժամանակավորհավատարմատարԱհմեդՖուադՄո-

համեդՌասլանը: Հանդիպումը ապագա համագործակցությունն

ավելիամուրհիմքերիվրադնելունպատակէրհետապնդում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հուլիսի1993)

հուլիս –ԵՊՀէայցելումՀայաստանումհյուրընկալվողԱվստրալիա-
յումՔուվեյթիարտակարգևլիազորդեսպանՖեյսալալՂաի-

սը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15սեպտեմբերի1993)

3հուլիսի –ՏեղիէունենումԵՊՀգիտխորհրդիընդլայնվածնիստՀՀ
նախագահԼ.Տեր-Պետրոսյանի,Գերագույնխորհրդինախա-

գահԲ.Արարքցյանի,կրթությանևգիտությանգծովպետական

նախարարԱ.Ղազարյանիևբարձրագույնկրթությանուգի-

տությաննախարարՎ.Գնունումասնակցությամբ:Նիստըբա-

ցելով`համալսարանիռեկտորՆ.Առաքելյանըհանրապետու-

թյաննախագահիևմյուսղեկավարներիուշադրությունըհրա-

վիրումէհանրապետությանառաջատարբուհումտիրողիրա-

վիճակիվրա:Նահատկապեսընդգծումէաշխատավորության

ևուսանողությանսոցիալ-տնտեսականծանրվիճակը,շեշտում

իշխանությունների հետ համատեղ աշխատանքով դրությու-

նը շտկելուանհրաժեշտությունը, պահանջ դնում Մայր բուհի

մայր շենքը կրկին համալսարանին վերադարձնելու: Ռեկտո-

րըանդրադառնումէնաևհամալսարանականներինհուզողմի

շարքայլհարցերի,դժգոհում,որ1992թ.օգոստոսի31-ինՀՀ
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նախագահի`ԵՊՀ-իմասինարձակածհրամանագրիոչմիկետ

կյանքիչիկոչվել:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հուլիսի1993)

17 սեպտեմբերի – Բանասիրական ֆակուլտետի դասախոսների և
ուսանողների հյուրն էրՍփյուռքի ճանաչված մտավորական,

գրողևգրականագետՎահեՕշականը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1993)

17սեպտեմբերի –ՀամալսարանումէինպաշտոնականայցովԵրևան
ժամանած բրիտանացի խորհրդարանականները: Հանդիպ-

մանընթացքումքննարկվումէնաևԵՊՀ-իևանգլիականորոշ

բուհերի,մասնավորապես՝Վեսթմիսթերիհամալսարանիմիջև

փոխհամագործակցությունծավալելուհարցը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1993)

25 հոկտեմբերի – ՀՀ Կառավարության որոշմամբ համալսարանի
ռեկտոր է նշանակվում Ռադիկ Մարտիրոսի Մարտիրոսյանը

(պաշտոնավարելէմինչև2006թ.հունվարի16-ը):

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.1,գ.21,թ.116,119)

5 նոյեմբերի – ՀՀարտաքին գործերի նախարարության հրավերով
արաբ պատմաբան, հայագետ, դոկտոր Սալեհ Զահրեդդինը

հանդիպումէԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտետիպրոֆեսո-

րադասախոսականկազմիևուսանողներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի1993)

16նոյեմբերի –ԵՊՀռեկտորՌ.ՄարտիրոսյանըընդունումէՀՀ-ում
ԱՄՆ-իարտակարգևլիազորդեսպանՀարիԳիլմորին:Հան-

դիպման ընթացքում քննարկվում են նաև համալսարանի և

ամերիկյան համալսարանների միջև համագործակցության

աշխուժացմանհարցեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի1993)
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Մշակվումէհամալսարանիզարգացմանառաջինծրագիրը,որի

հիմանվրա1995-96ուստարվանիցանցումկատարվեցբազմաստի-

ճանկրթականհամակարգի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մարտի2002)

ՀՀԳԱԱակադեմիկոսՄկրտիչՆերսիսյանինշնորհվումէԵՊՀ

«Գիտական ուսումնասիրության բնագավառում ձեռք բերած նվա-

ճումներիհամար»մեդալ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1997,էջ18)

ՀՀԳԱԱակադեմիկոսԳուրգենՍահակյանինշնորհվումէԵՊՀ

«Գիտական ուսումնասիրության բնագավառում ձեռք բերած նվա-

ճումներիհամար»մեդալ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1997,էջ18)

5ապրիլի –ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիէունենում
պրոֆեսորադասախոսականկազմիևուսանողությանհանդի-

պումՌԴնախագահի՝քաղաքականգծովխորհրդական,ճա-

նաչվածքաղաքագետ,պրոֆ.ԱնդրանիկՄիհրանյանիհետ:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15ապրիլի1994)

20ապրիլի –ԵՊՀպրոֆեսորադասախոսականկազմիհետհանդի-
պումէՀՀվարչապետՀրանտԲագրատյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի1994)
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27ապրիլի–ԵՊՀուսանողությանհյուրնէրՀայաստանումԱՄՆ-ի
արտակարգևլիազորդեսպանՀարիԳիլմորը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի1994)

մայիս-հունիս – Համալսարանում էին գտնվում ԱՄՆ-ից ժամանած
չորս սփյուռքահայ մասնագետներ` Ջորջ Բեդիրյանը, Չարլզ

Գարոյանը,ԶարուհիՏեր-ՄկրտչյանըևՌոբերտԹեմբեքճյանը:

Նրանքժամանելէին«Ֆուլբրայթ»ևԿալիֆորնիայիՖրեզնոքա-

ղաքի համալսարանիկողմիցմշակված«ՈւսուցումՀայաստանի

համար»ծրագրերիիրականացմանընպաստելունպատակով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հունիսի1994)

26-30մայիսի–Պատմությանֆակուլտետումտեղիէունենումգիտա-
ժողով`նվիրվածՀայաստանիառաջինհանրապետությանհռչակ-

ման76-րդտարեդարձին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի1994)

31մայիսի - 1 հունիսի– Տեղի է ունենումհամալսարանի75-ամյա-
կիննվիրված«Քաղաքականգիտությունըևքաղաքականությունը

ՀայաստանիՀանրապետությունում»թեմայովգիտականկոնֆե-

րանս:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1994)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանիշրջանավարտներըըստ
մասնագիտությունների. 112 ֆիզիկոս, ռադիոֆիզիկայի և էլեկտ-

րոնիկայի 59 մասնագետ, 22 կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկ-

ներիֆիզիկայիմասնագետ,202կիրառականմաթեմատիկոս,41

երկրաբան, 61աշխարհագրագետ, 75պատմաբան, 40 քիմիկոս,

73կենսաբան,հայոցլեզուևգրականության125մասնագետ,15

արաբագետ,7պարսկագետ,10թուրքագետ,32տնտեսագետ-կի-

բեռնետիկոս, 71 ռուսագետ, 37 փիլիսփա, սոցիոլոգ և հոգեբան,

35 կենսաֆիզիկոս, 35 կենսաքիմիկոս, 94 մաթեմատիկոս, 43 մե-

խանիկոս,34անգլերենի,16գերմաներենի,13ֆրանսերենիմաս-

նագետ, 39 ժուռնալիստ, 90 իրավագետ, 10 հիդրոերկրաբան, 33
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տնտեսագետ,23միջազգայինտնտեսականկապերիգծովմաս-

նագետ:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.2,գ.15,թ.11)

հուլիս – Կենսաբանական ֆակուլտետում մեկնարկում է շրջանա-
վարտ-դափնեկրի կոչում շնորհելու նախաձեռնությունը՝ ի հիշա-

տակԹուլուզիՍաբատյեհամալսարանիպրոֆեսորՔլոդԹորո-

սյանի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հուլիսի1994)



սեպտեմբեր –ԵՊՀհանրահաշվիևերկրաչափությանամբիոնիհյուրն
էրԹավրիզի համալսարանիպրոֆեսոր,Իրանի նորաստեղծ գի-

տություններիակադեմիայիհիմնադիրանդամ,սփյուռքահայճա-

նաչվածմաթեմատիկոսՄկրտիչԹումանյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30սեպտեմբերի1994)

19սեպտեմբերի–ՀայաստանիՀանրապետությանԿառավարության
N440որոշումովԻջևանիտարածաշրջանայինքոլեջըվերակազ-

մավորվումէԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղի:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97ուս.տարվա

հաշվետվություն,Երևան,1997,էջ268)

22 սեպտեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբ ԵՊՀ պատվավոր
դոկտորի կոչումներ են շնորհվում հասարակական-քաղաքա-

կանհետևյալգործիչներին`

ՔերոլայնՔոքսին(ՄեծԲրիտանիա)՝մարդասիրականան-

ձնվերգործունեությանհամար.

ԴենիզՊոլանին(Ֆրանսիա),

ԺիրայրԴեդեյանին(Ֆրանսիա),

ՎիկտորՍադովնիչիին(ՌԴ),

ՎարդանԳրիգորյանին(ԱՄՆ),

ՌոբերտԳյուլբենկյանին(Պորտուգալիա),
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ԵրվանդԹերզյանին(ԱՄՆ),
ՄիհրանԱղաբաբյանին(ԱՄՆ),
ՌիչարդՀովհաննիսյանին(ԱՄՆ),
Ոսկան Պարսեղյանին (ԱՄՆ)՝ գիտության ասպարեզում

ձեռքբերածակնառունվաճումներիհամար,
ԼուիսՍիմոնՄանուկյանին(ԱՄՆ)՝հասարակական-հայրե-

նասիրականբեղունգործունեությանհամար,
ՇահեարքեպիսկոպոսԱճեմյանին(Իսրայել)՝հասարակա-

կան-հայրենասիրականբեղունգործունեությանևգիտության
ասպարեզումձեռքբերածնվաճումներիհամար,

Ալեք Մանուկյանին (ԱՄՆ)՝ հայանպաստ մեծ վաստակի
համար:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1997,էջ19)

հոկտեմբեր – Համալսարանի հիմնադրման 75-ամյա հոբելյանին
նվիրված հանդիսավոր արարողությունների օրերին տեղի է
ունենումանվանակոչվածլսարաններիբացումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի1994)

11հոկտեմբերի –Ալ.Սպենդիարյանիանվանօպերայիևբալետիազ-
գայինթատրոնիդահլիճումտեղիէունենումԵրևանիպետա-
կանհամալսարանիհիմնադրման75-ամյակիննվիրվածհոբե-
լյանականհանդիսավորնիստ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի1994)

11-12հոկտեմբերի –ՄեծդահլիճումտեղիէունենումԵՊՀպատմու-
թյանը,միջազգայինկապերինևբարձրագույնկրթությանհա-
մակարգիվերափոխումներիննվիրվածմիջազգայինգիտաժո-
ղով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի1994)

12 հոկտեմբերի – Տեղի է ունենում համալսարանի գրադարանի նո-
րակառույցշենքիհանդիսավորբացումը(12.000քմընդհանուր
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մակերեսով,1100ընթերցողականնստատեղով):

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետական

համալսարանիՍարգիսևՄարիԻզմիրլյանների

անվանգիտականգրադարանը,Երևան,2001,էջ58)

27 հոկտեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր
քարտուղար Բուտրոս-Բուտրոս Ղալիին (Եգիպտոս) գիտու-

թյանասպարեզումձեռքբերածակնառունվաճումներիհամար

շնորհվումէԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1997,էջ19)

3 նոյեմբերի – Համալսարան էայցելումՄԱԿ-ի գլխավոր քարտու-
ղար, միջազգային իրավունքի և քաղաքագիտության պրոֆե-

սորԲուտրոս-ԲուտրոսՂալին,որինհանձնվումէԵՊՀպատ-

վավորդոկտորիկոչմանվկայականը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի1994)

17նոյեմբերի –ՀամալսարանիգիտխորհրդինիստումԵՊՀպատվա-
վորդոկտորիկոչմանվկայականէհանձնվումՄոսկվայիհա-

մալսարանի ռեկտոր,ակադեմիկոսՎիկտորԱնտոնովիչՍա-

դովնիչիին:Այնուհետևտեղի է ունենում երկու համալսարան-

ներիմիջևհամագործակցությանպայմանագրիստորագրման

հանդիսավորարարողություն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի1994)

20նոյեմբերի–ԵՊՀէայցելումՀայաստանումՀունաստանիարտա-
կարգևլիազորդեսպանՅակովոսՍպեցիոսը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1994)

24 նոյեմբերի – Համալսարանի ռեկտորՌ. Մարտիրոսյանը ընդու-
նում է Հայաստանի Հանրապետությունում ՉինաստանիԺո-

ղովրդականՀանրապետությանարտակարգևլիազորդեսպան
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ՉժաոՍիդին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի1994)

6դեկտեմբերի –ՀամալսարանիգիտխորհրդինիստումԵՊՀպատ-
վավորդոկտորիկոչմանվկայականէհանձնվումհասարակա-

կան-քաղաքականնշանավորգործիչ,ՄեծԲրիտանիայիԼոր-

դերի պալատի փոխխոսնակ, Մարդու իրավունքների պաշտ-

պանությանմիջազգայինկոմիտեիանդամՔերոլայնՔոքսին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1994)
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Շվեյցարահայ բարերար Տիգրան Իզմիրլյանը գրադարանին է

նվիրաբերում1մլնԱՄՆդոլար:Ստեղծվում էհամալսարանիգրա-

դարանիհիմնադրամ:Ձեռքենբերվում«Պենտիում»դասի36համա-

կարգիչ,տպագրման,բազմացմանևժամանակակիցայլսարքավո-

րումներ:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանի

պետականհամալսարանիՍարգիսևՄարիԻզմիրլյանների

անվանգիտականգրադարանը,Երևան,2001,էջ58)

1 հունվարի –ԵրևանիպետականհամալսարանիԻջևանիմասնա-
ճյուղի տնօրենի հրամանով վերահաստատվում է պրոֆեսո-

րադասախոսականանձնակազմիհաստիքայինցուցակը:

(Տե՛սՏարեգրություն,տե՛սԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղիպաշտոնականկայք՝

http://ijevan.ysu.am/about-ysu-ib/chronicle/,մուտք՝07.06.2019)

16հունվարի –Ռեկտորատը,լսելովևքննարկելով«Երևանիհամալ-
սարան» թերթի խմբագիր Վ. Մաղալյանի հաշվետվությունը,

որոշեց«Երևանիհամալսարան»թերթըհունվարի1-իցհամալ-

սարանի ներսում ժամանակավորապես տարածել անվճար:

Թերթիտպաքանակընախկին1000-իփոխարենսահմանվեց

500:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հունվարի1995)

21մարտի –ՏեղիէունենումհանդիպումԲարձրագույնզինվորական
բազմապրոֆիլհրամանատարականուսումնարանիպետ,գե-

ներալ-մայորՍ.ՄարտիրոսյանիևԵՊՀավարտականկուրսե-

րիուսանողներիմիջև:Հանդիպմանժամանակքննարկվումեն

բարձրորակկադրայինսպաներիպատրաստմանըառնչվողմի



317

1995

շարքխնդիրներ:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի1995)

13ապրիլի –ՏեղիէունենումԵՊՀգիտխորհրդինիստ,որընվիրված
էրՀայոցմեծեղեռնի80-ամյատարելիցին:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15ապրիլի1995)

18ապրիլի –ՊատմությանֆակուլտետըԱզգայինհարցիևգենոցիդի
ուսումնասիրմանկենտրոնիհետկազմակերպումէՄեծեղեռնի

80-ամյակիննվիրվածգիտականնստաշրջան:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29ապրիլի1995)

28-29ապրիլի – Համալսարանի ուսանողականխորհուրդը կազմա-
կերպեց «Հայոց ցեղասպանությունը և համամարդկային ար-

ժեքները»թեմայովգիտաժողով-սեմինար:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29ապրիլի1995)

4մայիսի– Տեղի է ունենումԵՊՀգիտխորհրդի ընդլայնվածնիստ`
նվիրված1941-1945թթ.Հայրենականմեծպատերազմումտա-

րածհաղթանակի50-ամյակին:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մայիսի1995)

26մայիսի –Պատմությանֆակուլտետըկազմակերպումէգիտական
նստաշրջան՝ նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետու-

թյան77-րդտարեդարձին:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30մայիսի1995)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1577շրջանա-
վարտ: Ըստ ֆակուլտետների՝ շրջանավարտները բաշխված

էինհետևյալկերպ.Մաթեմատիկայիֆակուլտետ`137,Մեխա-

նիկայի`25,Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի`

198, Ֆիզիկայի` 117, Ռադիոֆիզիկայի` 89, Քիմիական` 54,

Կենսաբանական` 113, Երկրաբանական` 62,Աշխարհագրա-
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կան`41,Տնտեսագիտության`56,Պատմության`122,Փիլիսո-

փայության,սոցիոլոգիայիևհոգեբանության`52,Բանասիրա-

կան` 131, Ռուս բանասիրության` 75, Ռոմանագերմանական

բանասիրության` 83, Արևելագիտության` 30, Իրավաբանա-

կան`այդթվում2-րդմասնագ.(հեռակա)՝192:

 (Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1998/99

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1999,էջ27)

7հունիսի –Մեծդահլիճումտեղիունեցածմիջոցառումընվիրվածէր
ղարաբաղյանպատերազմումնահատակվածհամալսարանա-

կանազատամարտիկներիհիշատակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1995)

9հունիսի –ՄոսկվայիևԵրևանիպետականհամալսարաններիմիջև
կնքվումէգիտական,ուսումնականևմշակութայինհամագոր-

ծակցության1995-1998թթ.պայմանագիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1995)

29հունիսի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբգիտությանասպարեզում
ակնառու նվաճումների համարՖրեդերիկոՄայորին (Ֆրան-

սիա)շնորհվումէԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան1997,էջ19)

29հունիսի –ԵՊՀգիտխորհրդիընդլայնվածնիստումքննարկվումէ
«Հանրակրթականդպրոցինորուսումնականպլաններիևհրա-

տարակմաններկայացրածդպրոցականդասագրքերիմասին»

հարցը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հուլիսի1995)

16սեպտեմբերի –ՏեղիէունենումԱստվածաբանությանֆակուլտե-
տիհիմնադրմանհանդիսավորբացմանարարողությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30սեպտեմբերի1995)
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28սեպտեմբերի –Բանասիրականֆակուլտետումտեղի էունենում
ամերիկահայազգային գործիչ, մանկավարժԳաբրիել Ինճե-

ճիկյանիհանդիպումըհամալսարանականներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30սեպտեմբերի1995)

28սեպտեմբերի–Համալսարանիգիտխորհրդինիստերիդահլիճում
Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի իսպա-

նական բանասիրության մասնագիտացման ուսանողների

ու պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչների

հետտեղի է ունենումհանդիպումՀայաստանումՈւրուգվայի

ԱրևելյանՀանրապետությանևԱրգենտինայիՀանրապետու-

թյանարտակարգևլիազորդեսպաններՊեդրոԽոսեԴոնդոյի

ևԱռնոլդՄանուելԼիստրեիևնրանցուղեկցողանձանցհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1995)

2 հոկտեմբերի – Կենսաբանական ֆակուլտետի դահլիճումտեղի է
ունենում Փարիզ-7 համալսարանի պրոֆեսոր, Լ. Պաստերի

ինստիտուտիլաբորատորիայիվարիչ,բնականգիտություննե-

րիդոկտորԴենիզՊոլանինԵՊՀպատվավորդոկտորիվկա-

յականիհանձնմանհանդիսավորարարողությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1995)

28 հոկտեմբերի – Հանդիսավորությամբ համալսարանի կենտրոնա-
կանմասնաշենքիբակումբացվումէՄովսեսԽորենացուհու-

շարձանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի1995)

21 նոյեմբերի – Պատմության ֆակուլտետի միջազգային հարաբե-
րությունների պատմության և տեսության բաժնի ուսանողու-

թյունը հանդիպում է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաս-

տանիՀանրապետությանարտակարգևլիազորդեսպանՅու.

Մկրտումյանիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի1995)
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30 նոյեմբերի – Պատմության ֆակուլտետում «Զեյթուն»  պատ-
մամշակութային միության հետ գումարվում է գիտական

նստաշրջան`նվիրվածԶեյթունի1895-1896թթ.հերոսամարտի

100-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1995)

14դեկտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբհասարակական-հայ-
րենասիրականբեղունգործունեությանևգիտությանասպարե-

զումձեռքբերածնվաճումներիհամարԵՊՀպատվավորդոկ-

տորիկոչումներենշնորհվում

Ամենայնհայոցկաթողիկոս,Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.ԳարեգինԱ-ին,

ՌիտաՊալյանին(ԱՄՆ),

ԱլեքսեյՍիսակյանին(ՌԴ),

ՔրիստիանՇնիցլերին(Գերմանիա),

ՔլոդՄութաֆյանին(Ֆրանսիա):

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1997,էջ19)

6դեկտեմբերի–ՄեծդահլիճումհամերգովհանդեսէգալիսՀայաս-
տանի ռադիոընկերության սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ ՀՀ վաս-

տակավորարտիստ ևՊետական մրցանակի դափնեկիր, դի-

րիժոր, պրոֆ. Օհան Դուրյանի ղեկավարությամբ: Համերգը

նվիրվածէր1988թ.դեկտեմբերի7-իերկրաշարժիզոհերիհի-

շատակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1995)
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Բեռլինի գրադարանային ինստիտուտի (DBI) աջակցության

ծրագրովԵՊՀգրադարանինտրվումէ150.000գերմանականմարկի

օժանդակություն` եռամյաժամկետում (1996-1999թթ.)անհրաժեշտ

նյութերձեռքբերելու,Ռոստոկիհամալսարանիգրադարանիհետաշ-

խատանքայինփոխայցելություններկազմակերպելուհամար:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետական

համալսարանիՍարգիսևՄարիԻզմիրլյանների

անվանգիտականգրադարանը,Երևան,2001,էջ59)

հունվար –Համալսարանումստեղծվումէմինոր,Հայաստանումիր
տեսակի մեջ եզակի կազմակերպություն` շրջանավարտների

ընկերակցություն,որինպատակնէրհամալսարանիշրջանա-

վարտներինհամախմբելբուհիշուրջ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունվարի1996) 

25 հունվարի – ՀՀ վարչապետի N 26 որոշմամբ հաստատվում է
Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրությունը (ուժը

կորցրելէ2001թվականիդեկտեմբերի15-իN1222որոշումով):

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանիարխիվ,ֆ.24,գ.8,թ.22)

16 փետրվարի – Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների
ազգայինակադեմիայիընդհանուրժողովիորոշմամբ՝ՀՀԳԱԱ

բոլորթղթակիցանդամներըհամարվումենիսկականանդամ-

ներ(ակադեմիկոսներ):

Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախո-

սականկազմիցՀՀԳԱԱիսկականանդամներդարձան`

ՎլադիմիրՍարգսիՍարգսյանը,

ՎլադիմիրՄիքայելիՀարությունյանը,
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ԼիաԼևոնիՕսիպյանը,

ՄիսաքԱրշամիԴավթյանը,

ԼենդրուշԱրշակիԽուրշուդյանը,

ՀրանտՍմբատիԹամրազյանը,

ԷդուարդՌաֆայելիԱթայանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մարտի1996)

29փետրվարի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբգիտությանասպարե-
զում ձեռք բերած ակնառու նվաճումների համար Վալենտին

Օսկոցկուն (ՌԴ) շնորհվում էԵՊՀպատվավոր դոկտորի կո-

չում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1997,էջ19)

4 ապրիլի – Տեղի է ունենում ԵՊՀ գիտխորհրդի ընդլայնված
հանդիսավոր նիստ, որտեղ ռուս անվանի հրապարակախոս,

գիտնական ու գրող,Ռուսաստանի մշակույթի վաստակավոր

գործիչՎալենտինՕսկոցկունէհանձնվումԵՊՀպատվավոր

դոկտորիկոչմանվկայականը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15ապրիլի1996)

27ապրիլի – ՀՀԳԱԱընդհանուրժողովումԵրևանիպետականհա-
մալսարանիցՀՀԳԱԱակադեմիկոսներընտրվեցին`

ԷդուարդՎարդանիՉուբարյանը(ֆիզիկայիգծով),

ԷդուարդՄուշեղիՂազարյանը(ֆիզիկայիգծով),

ՅուրիՍերգեյիՉիլինգարյանը(ռադիոֆիզիկայիևէլեկտրո-

նիկայիգծով),

ԿարենՆորայրիՔոչարյանը(ռադիոֆիզիկայիևէլեկտրո-

նիկայիգծով),

ԱիդաԱվետիսիԱվետիսյանը(քիմիայիգծով),

ՍամվելԿիմիՇուքուրյանը (ինֆորմատիկայիևհաշվողա-

կանտեխնիկայիգծով),

ԼևոնՄկրտչիՄկրտչյանը(գրականությանգծով):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի1996)
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27 ապրիլի – Երևանի պետական համալսարանի ուսանողության,
պրոֆեսորադասախոսականկազմիևաշխատողներիհյուրնէր

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.ԳարեգինԱ.Ամենայնհայոցկաթողիկոսը:Նրան

էհանձնվումԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչմանվկայականը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մայիսի1996)

30ապրիլի –Մեծդահլիճումհամալսարանականներիհյուրնէրար-
գենտինահայբանաստեղծուհիԱլիսիաԿիրակոսյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի1996)

20 մայիսի – «Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում».այս
խնդրին էր նվիրվածՌոմանագերմանական բանասիրության

ֆակուլտետիմիջազգայիներկրորդգիտաժողովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1996)

23մայիսի –ԱստվածաբանությանֆակուլտետումդեկանՇահեար-
քեպիսկոպոսԱճեմյանիջանքերովբացվումէգրադարան-ըն-

թերցարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1996)

23մայիսի –Ինֆորմատիկայիևհաշվողականմաթեմատիկայիֆա-
կուլտետիմասնաշենքի4-րդհարկումբացվումէԱրմենՄար-

տիրոսյանի անունը կրող ժամանակակից համակարգչային

կենտրոնը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29հունիսի1996)

27մայիսի –Տեղիէունենումհամալսարանականզոհվածազատա-
մարտիկներիհիշատակիննվիրվածհուշարձան-կոթողի(խաչ-

քար) բացումը Բանասիրական ֆակուլտետի մասնաշենքի

հրապարակում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1996)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ2119շրջանա-
վարտ՝ ըստհետևյալֆակուլտետների՝Մաթեմատիկայի` 144,
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Մեխանիկայի`17,Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմա-

տիկայի` 179,Ֆիզիկայի` 108,Ռադիոֆիզիկայի` 83, Քիմիա-

կան`59,Կենսաբանական`90,Երկրաբանական`60,Աշխար-

հագրական` 50, Տնտեսագիտական` 172, Պատմության` 179,

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության` 64,Բա-

նասիրական`396,Ռուսբանասիրության`67,Ռոմանագերմա-

նականբանասիրության`160,Արևելագիտության`82,Իրավա-

բանական (այդթվում՝ 2-րդմասնագ. (հեռակա)) 179,Արտա-

սահմանյանքաղաքացիներինախապատրաստական`33:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1995/1996ուս.տարվա

հաշվետվություն,Երևան,1996,էջ16,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարան.1998/99

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1999,էջ27)

20 հունիսի – ԵՊՀ գիտխորհրդի ընդլայնված նիստում Դուբնայի
միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի

(ՄՀՄԻ) առաջին փոխտնօրեն, նշանավոր ֆիզիկոս, ֆիզմաթ

գիտությունների դոկտոր,պրոֆ.ԱլեքսեյՆորայրիՍիսակյա-

նինէհանձնվումԵՊՀպատվավորդոկտորիվկայականը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29հունիսի1996)

27հունիսի –ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիէունենում
հանդիպումՀայաստանիգրողներիմիությանվարչությաննա-

խագահ,անվանիարձակագիրՀրանտՄաթևոսյանիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հուլիսի1996)

հուլիս –ԻնֆորմատիկայիևհաշվողականմաթեմատիկայիուՄաթե-
մատիկականկիբեռնետիկայիևհետազոտություններիավտո-

մատացմանֆակուլտետներիվերամիավորմամբստեղծվումէ

Ինֆոմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայիֆակուլտետը:

(Երևանիպետականհամալսարան.1995/96

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1996,էջ78)

9 հուլիսի – Հայաստանի Հանրապետությունում Չինական Ժո-
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ղովրդականՀանրապետությանարտակարգևլիազորդեսպան

ՅանԿեժունինայցելումէԵրևանիպետականհամալսարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հուլիսի1996)

13-18 հուլիսի – Տեղի է ունենում համահայկական ուսանողական
առաջինվեհաժողովը`«Հայաստանըհամայնհայությանհայ-

րենիքնէ»նշանաբանով:Այննախաձեռնելէր«Պարմանի»ու-

սանողականկազմակերպությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հուլիսի1996)

16 հուլիսի –ՊաշտոնականայցովԵՊՀ էայցելումՀայաստանում
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի ժամանա-

կավոր պաշտոնակատար, դեսպանորդ Փարվիզ Զեյնալին:

Հանդիպման ընթացքում ԵՊՀ ռեկտոր Ռ. Մարտիրոսյանը և

դեսպանորդՓ.ԶեյնալինստորագրումենպայմանագիրԱրևե-

լագիտությանֆակուլտետումպարսկերենլեզվիուգրականու-

թյան,Իրանի մշակույթի ուպատմությանխնդիրներով զբաղ-

վողուսանողներիուդասախոսներիհամար«Իրան»անունով

կաբինետստեղծելումասին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հուլիսի1996)

27հուլիսի –Աստվածաբանությանֆակուլտետիգիտխորհրդինիս-
տումորոշվումէֆակուլտետինորաստեղծգրադարաննանվա-

նել դրահիմնադիր-բարերարիանունով` «ՇահեԱրքեպիսկո-

պոսԱճեմյանիանվանկաբինետ»:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի1996)

12 օգոստոսի–Վախճանվում էազգային հերոս, ՀՀ գիտություննե-
րի ազգային ակադեմիայի պատվավոր նախագահ, աշխար-

հահռչակաստղագետ,աշխարհիբազմաթիվակադեմիաների

անդամ,ակադեմիկոսՎիկտորՀամազասպիՀամբարձումյա-

նը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15սեպտեմբերի1996)
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3 հոկտեմբերի – Երևանի պետական համալսարանի գիտխորհրդի
նիստերի դահլիճում տեղի է ունենում ՀՀարտաքին գործերի
նախարարությանՅՈՒՆԵՍԿՕ-իազգայինհանձնաժողովիև
Երևանի պետական համալսարանի հայ արվեստի պատմու-
թյանՅՈՒՆԵՍԿՕ-ինորաստեղծամբիոնիկազմակերպածմի-
ջազգային գիտաժողովի բացումը՝ «Հայարվեստը և ճարտա-
րապետությունը»նշանաբանով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1996)

19հոկտեմբերի –ԵՊՀռեկտորՌ.Մարտիրոսյաննընդունումէգեր-
մանացիերիտասարդգիտնական,դոկտորՔրիստիանՇնից-
լերին:ՆրանշնորհվումենԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչումև
ԵՊՀհոբելյանականհուշամեդալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի1996)

25հոկտեմբերի–Աստվածաբանությանֆակուլտետինախաձեռնու-
թյամբտեղիէունենում«Քրիստոնեականմշակույթիուսումնա-
սիրության համալսարանական ուսանողների կենտրոն» հա-
սարակականկազմակերպությանհիմնադիրժողովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի1996)

31հոկտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբՏնտեսագիտության
ֆակուլտետում ստեղծվում է կառավարման և գործարարու-
թյան(մենեջմենթիևբիզնեսի)ամբիոն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14դեկտեմբերի1996)

6 նոյեմբերի – Հայաստանի Հանրապետության վարչապետԱրմեն
Սարգսյանըհամալսարանումհանդիպումէհանրապետության
պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
ռեկտորներիխորհրդիանդամներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի1996)

6նոյեմբերի –Համալսարանիգիտխորհրդինիստերիդահլիճումիր
աշխատանքնէսկսում«Անգլիականբանասիրությանևանգլե-
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րենիուսուցմանխնդիրներըՀայաստանում.նվաճումներևհե-

ռանկարներ»թեմայովգիտաժողովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի1996)

7նոյեմբերի –Տեղիէունենումհամալսարանիուսանողությանարհկո-
միտեիկազմակերպածհուշ-ցերեկույթը`նվիրվածԱրցախյան
հերոսամարտերումզոհվածհամալսարանականազատամար-
տիկներին՝

ԹաթուլԿրպեյանին,
ՎարդանՀովհաննիսյանին,
ՏիգրանՍարգսյանին,
ՎարդանԲախշյանին,
ՊետրոսՂևոնդյանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի1996)

19 նոյեմբերի – Գիտական գրադարանի դահլիճում ԵԱՀԿ միջ-
խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահ, Գերմա-
նիայի Բունդեսթագի գերմանակովկասյան խմբի նախագահ
ՎիլլիՎիմմերըհանդիպումէհամալսարանականներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի1996)

28նոյեմբերի–ԵՊՀ-ումհյուրընկալվումէՃապոնիայիհայտնիգիտ-
նական,հասարակական-քաղաքականգործիչ,պրոֆեսորԿա-
զուրո Իման: ԵՊՀ ռեկտոր Ռ. Մարտիրոսյանը և պրոֆեսոր
ԿազուրոԻմանստորագրումենհամագործակցությանպայմա-
նագիր:Իհուշբարեկամականհանդիպման`ռեկտորըհյուրին
շնորհումէԵՊՀհոբելյանականհուշամեդալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14դեկտեմբերի1996)

27 դեկտեմբերի – ԵՊՀ էայցելում Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տությանառաջինփոխնախագահ,դոկտորՀասանՀաբիբին:
ՆույնօրըմեծարգոհյուրըմասնակցումէնաևԱրևելագիտու-
թյանֆակուլտետումպարսիցլեզվիկաբինետիբացմանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30դեկտեմբերի1996)



328

1997

1997

1996-1997ուստարումԵՊՀ-ումդասախոսումէին210պրոֆեսոր,

514դոցենտ,142ավագդասախոս,266դասախոս,162ասիստենտ,

սովորումէր8028ուսանող:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97ուս.տարվա

հաշվետվություն,Երևան,1997,էջ21-22)

14 փետրվարի – Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի
ՀանրապետությանարտակարգևլիազորդեսպանՄիշելԼեգ-

րանըռեկտորՌ.Մարտիրոսյանիհրավերովայցելումէհամալ-

սարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15փետրվարի1997)

14-15մարտի –Տեղիէունենում«Բարակապատհամակարգերիմե-
խանիկայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով գիտաժողով`

նվիրվածՀՀԳԱԱակադեմիկոսՍերգեյԱլեքսանդրիՀամբար-

ձումյանիծննդյան75-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի1997)

20մարտի –ԻրանիԻսլամականՀանրապետությանարտաքինգոր-
ծերիփոխնախարարՄահմուդՎայեզին,ՀայաստանումԻԻՀ

արտակարգևլիազորդեսպանՀամիդՌեզաՆիքարԷսֆահա-

նինայցելումենհամալսարան:ՆրանքԱրևելագիտությանֆա-

կուլտետիիրանագիտությանկաբինետինԻԻՀդեսպանատան

միջոցովնվիրումենպարսկերենովընտիրգրականություն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի1997)

17 ապրիլի – Համալսարանի գիտական գրադարանի դահլիճում
կազմակերպվումէթարգմանությանխնդիրներիննվիրվածգի-
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տաժողովՌոմանագերմանականբանասիրությանֆակուլտե-

տիանգլիական բաժնի նախաձեռնությամբ: Այն իրտեսակի

մեջառաջիննէր,որքննումէրզուտթարգմանականխնդիրներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի1997)

8-9 մայիսի –ԵՊՀգիտխորհրդի նիստերի դահլիճում կազմակերպ-
վումէմիջազգայինգիտաժողով`նվիրվածՀՀ-ումիրավաբա-

նականկրթությանխնդիրներինևզարգացմանհեռանկարնե-

րին: Այն հովանավորում է ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման

գործակալությունը(USAID):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի1997)

25 մայիսի – ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբ բարեգործական մեծ
ներդրումների և հասարակական-հայրենասիրական բեղուն

գործունեությանհամարՏիգրանԻզմիրլյանին(Շվեյցարիա)և

գիտությանասպարեզումձեռքբերածակնառունվաճումների

համարՅուզեֆԲրիլլային(Սլովակիա)շնորհվումէԵՊՀպատ-

վավորդոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/97

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1997,էջ19)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1768շրջանա-
վարտ՝ ըստհետևյալֆակուլտետների՝Մաթեմատիկայի` 125,

Մեխանիկայի`21,Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմա-

տիկայի` 184, Ֆիզիկայի` 87, Ռադիոֆիզիկայի` 83, Քիմիա-

կան`58,Կենսաբանական`87,Երկրաբանական`58,Աշխար-

հագրական` 81, Տնտեսագիտական` 158, Պատմության` 140,

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության` 72,Բա-

նասիրական`169,Ռուսբանասիրության`47,Ռոմանագերմա-

նականբանասիրության`195,Արևելագիտության`91,Իրավա-

բանական(այդթվում՝2-րդմասնագ.(հեռակա))112:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1996/1997

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1997,էջ23)
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9 հունիսի – ԵՊՀ գիտական գրադարանը անվանակոչվում է շվեյ-
ցարահայ բարերարներ «Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների»

պատվին: Հանդիսությանը ներկա էին ՀՀ նախագահ Լ. Տեր-

Պետրոսյանըևպաշտոնատարայլանձինք:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հունիսի1997)

9հունիսի –ԵՊՀգիտխորհրդիընդլայնվածնիստումսփյուռքահայ
ազգանվեր գործիչՍարգիսԻզմիրլյանի որդուն` ՏիգրանԻզ-

միրլյանինէհանձնվումԵՊՀպատվավորդոկտորիվկայակա-

նը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հունիսի1997)

12հունիսի –ԵՊՀռեկտոր,ակադեմիկոսՌ.Մարտիրոսյաննընդու-
նումէՀՀ-ումԻսրայելիարտակարգևլիազորդեսպանտիկին

ԼիլիԽախամիին: Հանդիպման նպատակն էրԵրուսաղեմի և

Երևանի համալսարանների միջև համագործակցության զար-

գացումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1997)

11հուլիսի –ԵՊՀհոգեբանությանամբիոնումտեղիէունենումհայ
և վրացի հոգեբան-գիտնականների հանդիպում: Համագոր-

ծակցությաննախնականպայմանավորվածությունէձեռքբեր-

վում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15սեպտեմբերի1997)

15հուլիսի –ԵՊՀգիտխորհրդինիստումքննարկվումևորոշլրացում-
ներովուփոփոխություններովմիաձայնընդունվումէ«Երևանի

պետական համալսարանիամբիոնիպատվավոր վարիչ» կո-

չումսահմանելուորոշումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15սեպտեմբերի1997)

28օգոստոսի–ՀամալսարանիգիտխորհրդիորոշմամբԱնուշՄաթևո-
սյանին(ԱՄՆ)ԵՊՀկրթամշակութայինկենտրոնիստեղծման
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գործում բարեգործականխոշորներդրմանհամար շնորհվում

է ԵՊՀ պատվավոր բարերարի կոչում: Նույն նիստում ԵՊՀ

համակարգչայինկենտրոնիստեղծմանգործումբարեգործա-

կանխոշորնվիրատվությունանելուհամարԵՊՀպատվավոր

բարերարիկոչումէշնորհվումնաևԺորժևՇուշիկՄարտիրո-

սյաններին(ԱՄՆ):

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան1996/97

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1997,էջ20)

4 սեպտեմբերի – Բանասիրականֆակուլտետի մասնաշենքում մեծ
հանդիսավորությամբ բացվում է սփյուռքահայ բարեգործ Ս.

Մաթևոսյանիանվանկրթամշակութայինկենտրոնը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15սեպտեմբերի1997)

13սեպտեմբերի–ՀՀվարչապետՌոբերտՔոչարյաննուկրթության
ևգիտությաննախարարԱրտաշեսՊետրոսյանըհանդիպում

ենուսանողությանևպրոֆեսորադասախոսականկազմիհետ:

ՌեկտորՌ.Մարտիրոսյանըվարչապետինհանձնումէհամալ-

սարանիհոբելյանականհուշամեդալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30սեպտեմբերի1997)

24սեպտեմբերի –ԵՊՀհրավերովբարեկամականայցովԵրևանէին
ժամանելՌոստոկիհամալսարանիգրադարանիտնօրեն,դոկ-

տորՊիտերՀոֆմանըևգրադարանիարտասահմանյանգրա-

կանությանկապերիբաժնիվարիչտիկինՄարիՇումախերը:

Հանդիպմաննպատակնէրամրապնդելերկուերկրներիմիջև

բարեկամականկապերըևմշակութայինփոխառնչությունները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1997)

13հոկտեմբերի –ՌեկտորատինիստումԵրևանիևԲոլոնիայի(Իտա-
լիա)համալսարաններիմիջևկնքվումէհամագործակցության

պայմանագիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի1997)
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30հոկտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբ20-րդդարիգրակա-
նությանասպարեզում ձեռք բերածակնառու նվաճումների և
ժողովուրդներին մերձեցնող հասարակական գործունեության
համարԱնդրեյԲիտովին(ՌԴ)շնորհվումէԵՊՀպատվավոր
դոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան1996/97

ուստարվահաշվետվություն,Երևան,1997,էջ19)

14նոյեմբերի –Ռոմանագերմանականբանասիրությանֆակուլտետի
գերմաներենիամբիոնինկիցբացվումէավստրիականգրադա-
րան-ընթերցասրահ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախա-
րարությանաշխատակից,ՀարավայինԿովկասիԱտեշեիպա-
տասխանատուՀայդեմարիԳյուրերիօժանդակությամբ:

(«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի1997)

10-11դեկտեմբերի –ԵՊՀգիտականգրադարանիդահլիճումտեղիէ
ունենում«ԺողովրդականգործընթացներըՀայաստանում»գի-
տագործնականկոնֆերանսը`նվիրվածՄԱԿ-իընդունածմար-
դուիրավունքներիհամընդհանուրհռչակագրի50-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1997)

11դեկտեմբերի –ՀամալսարանականներիհյուրնէրՈւկրաինայում
և Հայաստանի Հանրապետությունում Ինդոնեզիայի արտա-
կարգ և լիազոր դեսպանԳդեԱրսուԿադգարը: Հանդիպման
ընթացքումքննարկվումեներկուերկրներիհամալսարանների
միջևկայանալիքհամագործակցությանհարցեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1997)

23 դեկտեմբերի – Համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ գիտա-
կազմակերպչականբեղունգործունեությանհամարDESYգի-
տական կենտրոնի ֆիզիկական հետազոտությունների գծով
փոխտնօրեն Գերհարդ Զոնգենին (Գերմանիա) շնորհվում է
ԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1997/1998ուս.տարվա

հաշվետվություն,Երևան,1998,էջ20,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,15հունվարի1998)
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1997-1998ուստարումԵՊՀ-ումդասախոսումէին201պրոֆեսոր,

514դոցենտ,144ավագդասախոս,301դասախոս,169ասիստենտ,

սովորումէր7960ուսանող:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1997/98

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1998,էջ22,23)

1997-1998ուստարումԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղումսովորումէր

652ուսանող։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1997/98

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1998,էջ286)

19հունվարի –ԵՊՀգիտականգրադարանիմամուլիսրահումբաց-
վում է ցուցահանդես` նվիրված «Բրիտանական շաբաթին»:

Բացմանը ներկա էին Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայիար-

տակարգևլիազորդեսպան,դոկտորՋոնՄիթչիները,ԵՊՀռեկ-

տոր,ակադեմիկոսՌ.Մարտիրոսյանը,ՄեծԲրիտանիայիհայ

համայնքիներկայացուցիչներ,պաշտոնատարայլանձինք:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հունվարի1998)

13փետրվարի –ԱրևելագիտությանֆակուլտետումբացվումէՖիր-
դուսուանվանիրանագիտությանսրահ:Արարողությանըմաս-

նակցումէրՀՀվարչապետՌ.Քոչարյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14փետրվարի1998)

17փետրվարի –Տեղիէունենումհամալսարանիգիտխորհրդիհեր-
թական ընդլայնված նիստը` նվիրված արցախահայության

ազգային-ազատագրականպայքարի10-րդտարեդարձին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28փետրվարի1998)
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28փետրվարի –ԵՊՀարհմիությանուսանողականակումբներիհա-
մադաշնության«Բայրոնյանընկերակցությունը»հանդիպումէ

կազմակերպումամերիկյանհամալսարանիպրոֆեսորՎիրջիլ

Սլոմայերիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի1998)

2ապրիլի–Համալսարանիգիտխորհրդինիստումգերմանացիան-
վանիֆիզիկոս,DESYգիտականկենտրոնիգիտականհետա-

զոտություններիգծովփոխտնօրեն,պրոֆեսորԳերհարդԶոն-

գենինէհանձնվումԵՊՀպատվավորդոկտորիվկայականը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15ապրիլի1998)

14ապրիլի –ԵՊՀգիտականգրադարանինախաձեռնությամբտե-
ղիէունենումտաղանդավորդերասան,ասմունքողՎլադիմիր

Աբաջյանիհանդիպումըուսանողներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի1998)

23ապրիլի–ԵՊՀգիտականգրադարանիդահլիճումտեղիունեցավ
միջոցառում`նվիրվածՄեծեղեռնի83-րդտարելիցին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի1998)

2մայիսի –Բանասիրականֆակուլտետիմասնաշենքումբացվումէ
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-իտեղեկատվության ևփաստաթղթերի կենտրո-

նը:ԱյդառթիվշնորհավորանքիխոսքէասումՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի

գործերովհայկականազգայինհանձնաժողովիգլխավորքար-

տուղարՎարդուհիԱսատրյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մայիսի1998)

11-17մայիսի –Ռոմանագերմանականբանասիրությանֆակուլտե-
տումգումարվումէՎիլյամՇեքսպիրիննվիրվածմիջազգային

գիտաժողով: Այն կազմակերպել էր անգլիական բանասիրու-

թյանամբիոնը:Դաամբիոնիթարգմանչականճյուղի7տարի-

ներիաշխատանքիամփոփումն էր մասնավորապես շեքսպի-
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րագիտությանբնագավառում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1998)

26մայիսի –ԵՊՀՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտական
գրադարանիդահլիճումՊատմությանֆակուլտետըհամատեղ

գումարումէգիտաժողով`նվիրված1918թ.մայիսյանհերոսա-

մարտերի80-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30մայիսի1998)

30մայիսի–Իրավաբանականֆակուլտետումբացվումէհամակարգ-
չայինկենտրոն-գրադարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հունիսի1998)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ1314շրջանա-
վարտ՝ ըստ հետևյալ ֆակուլտետների` Մաթեմատիկայի` 64,

Մեխանիկայի`14,Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմա-

տիկայի` 135, Ֆիզիկայի` 67, Ռադիոֆիզիկայի` 79, Քիմիա-

կան`56,Կենսաբանական`88,Երկրաբանական`24,Աշխար-

հագրական`30,Տնտեսագիտության`112,Պատմության`103,

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության` 67,Բա-

նասիրական`137,Ռուսբանասիրության`43,Ռոմանագերմա-

նականբանասիրության`148,Արևելագիտության`68,Իրավա-

բանական(այդթվում՝2-րդմասնագ.(հեռակա))՝79:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1997/98

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1998,էջ24)

հունիս–ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէ170շրջանավարտ։
(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1997/98

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1998,էջ286)

29հունիսի-4հուլիսի –ԵՊՀ-ումանցկացվումէ«Դասականևքվան-
տային ինտեգրվող համակարգեր» թեմայով III միջազգային

գիտական կոնֆերանսը, որը կազմակերպել էին տեսական

ֆիզիկայիամբիոնըև«Դուբնայի»(Ռուսաստան)միջուկային
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հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտը:Գիտաժողովին

մասնակցումէին40-իցավելիգիտնականներտարբերերկրնե-

րից:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15սեպտեմբերի1998)

16 սեպտեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբՊատմությանֆա-
կուլտետի միջազգային հարաբերությունների բաժնի հենքի

վրաստեղծվումէՄիջազգայինհարաբերություններիֆակուլ-

տետը(դեկան`ԷդիկԶոհրաբյան):

(Տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք`http://www.ysu.am/site/index.

php?lang=1&page=3&p_num=&id=85,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1998)

23 սեպտեմբերի – ԵՊՀ-ի ևՓարիզիարևելյան լեզուների և քաղա-
քակրթությունների ազգային ինստիտուտի միջև կնքվում

է համագործակցության պայմանագիր, համաձայն որի՝

նախատեսվում էին երկու ուսումնագիտական հաստատու-

թյունների միջև գիտական ու մշակութային տարբեր բնույթի

միջոցառումներ,ուսանողներիուդասախոսներիփոխայցելու-

թյուններ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1998)

22հոկտեմբերի –ՀայաստանումՌուսաստանիԴաշնությանարտա-
կարգ և լիազոր դեսպանԱնդրեյ Ուռնովը լիազորությունները

ավարտելու կապակցությամբ այցելում է ԵՊՀ: Ի հիշատակ

հանդիպման՝ռեկտորՌ.Մարտիրոսյանըհյուրինէհանձնում

ԵՊՀհոբելյանականոսկեհուշամեդալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի1998)

23հոկտեմբերի –ԵՊՀէայցելումՀայաստանումՍիրիայիԱրաբա-
կանՀանրապետությանարտակարգևլիազորդեսպանՀամիդ

Հասանը` իրպետությանկրթությաննախարարությանհանձ-

նարարականով:Սիրիայիտարբերհամալսարաններիկողմից

ուղարկվածավելիքան300միավորգրականությունըդեսպանը
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հանձնումէԵՊՀգիտականգրադարանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի1998):

26հոկտեմբերի–ԵՊՀ-նհյուրընկալումէՀունաստանիՍալոնիկքա-
ղաքիԱրիստոտելիանվանհամալսարանիպատվիրակությա-

նը:Կնքվումէհամագործակցությանպայմանագիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի1998)

7 նոյեմբերի – Բանասիրական ֆակուլտետի մանկավարժության
ամբիոնում տեղի է ունենում դեռևս 4 տարի առաջ հիմնված

Աստրիկ Ազնավուրյանի անունը կրող կենտրոնի պաշտոնա-

կանբացումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի1998)

7 նոյեմբերի – Սփյուռքահայ ճանաչված բարերարներ տեր և տի-
կինՊալյաններիներկայությամբտեղիէունենում«Վարդգես

և Ռիտա Պալեանների անվան գիտաժողովների դահլիճի»

հանդիսավորբացումը:ՆերկաէինՀայաստանումԱՄՆ-իար-

տակարգևլիազորդեսպանՄայքլԼեմանը,Սիրիայիարտա-

կարգևլիազորդեսպանՀամիդՀասանը,«ԵՊՀբարեկամների

միություն»կազմակերպությաննախագահՎարդգեսՊալյանը,

ատենադպիրԵրվանդԱզատյանը,ՀՀԱզգայինժողովիպատ-

գամավորներ,մամուլիներկայացուցիչներ,բազմաթիվհյուրեր,

ուսանողներ և պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայա-

ցուցիչներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի1998)

24 նոյեմբերի – ՀՀարտգործնախարարՎ.Օսկանյանի ևպաշտո-
նատարայլանձանցուղեկցությամբԵՊՀՎարդգեսևՌիտա

Պալեաններիանվանդահլիճումտեղիէունենումհանդիպում

Լեհաստանի արտգործնախարար Բրոնիսլավ Գերեմեկի և

ուսանողությանհետ:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի1998)
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30 նոյեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի ընդլայնված նիստում տեղի
ունեցավհանդիպումՀՀվարչապետըԱ.Դարբինյանիհետ:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի1998)

10-12 դեկտեմբերի – Բանասիրական ֆակուլտետի մանկավարժու-
թյանամբիոնըկազմակերպումէՍպիտակի1988թ.աղետալի

երկրաշարժի10-ամյակիննվիրվածգիտաժողով`«Երեխանե-

րիդաստիարակությանխնդիրներնաղետիգոտում»թեմայով:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30դեկտեմբերի1998)

21դեկտեմբերի –ԵՊՀԵ.Չարենցիանվանդահլիճումտեղիէունե-
նումհանդիպումԼՂՀպաշտպանությաննախարար,գեներալ-

լեյտենանտՍամվելԲաբայանիհետՀՅԴ«ՆիկոլԱղբալյան»

ուսանողականմիությաննախաձեռնությամբ:ԵՊՀռեկտորՌ.

Մարտիրոսյանը հյուրին նվիրում է համալսարանի մեդալը` ի

նշանառաջինանգամԵՊՀայցելության:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30դեկտեմբերի1998)

25դեկտեմբերի–ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբգիտությանբնագա-
վառումձեռքբերածնվաճումներիևհայրենասիրականբեղուն

գործունեությանհամարԵրվանդԱզատյանին(ԱՄՆ)ևԶավեն

Եկավյանին (Պորտուգալիա) շնորհվում են ԵՊՀպատվավոր

դոկտորիկոչումներ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1998/99

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1999,էջ17)
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1998-1999ուստարումԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղումսովորումէր

644ուսանող։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1998/99

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1999,էջ290)

16-19փետրվարի –ԹուրքիայիՄիջինԱրևելքիտեխնիկական հա-

մալսարանի հրավերով Անկարա է մեկնում ԵՊՀ պատվի-

րակությունը՝ Ռ. Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ: Այնտեղ

ստորագրվումէհամագործակցությանհամաձայնագրիհուշա-

գիր`դասախոսներիևուսանողներիփոխանակման,տարած-

քային համատեղ հետազոտություններիանցկացման, ուսում-

նական, մշակութային ու մարզական կապերի հաստատման

մասին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27փետրվարի1999)

24փետրվարի –ԵՊՀԵ.Չարենցիանվանդահլիճումտեղիէունե-
նումհանդիպումՀՀկրթությանևգիտությաննախարարԼևոն

Մկրտչյանիհետ:Քննարկվումէ«Կրթությանմասին»օրենքի

նախագիծը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,27փետրվարի1999)

25 փետրվարի – Համալսարանի գիտխորհրդի որոշումով Խաժակ

արքեպիսկոպոսՊարսամյանին(ԱՄՆ)ԵՊՀ-ինհումանիտար

օգնությունկազմակերպելուհամարշնորհվումէԵՊՀպատվա-

վորբարերարիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1998/99

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1999,էջ18)
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26 փետրվարի – Համալսարանի ռեկտորի N 42 հրամանով՝ ԵՊՀ
հիմնադրման 80-ամյակը նշելու և անցկացնելու նպատակով

ստեղծվումէկազմկոմիտե(նախագահ`Ռ.Մարտիրոսյան):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մարտի1999)

10մարտի –ՀամալսարանիուսանողությանհյուրնէրՀՀպաշտպա-
նությաննախարարՎազգենՍարգսյանը.հանդիպումըկրում

էր«Բանակևուսանողություն»կարգախոսը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մարտի1999)

18մարտի–ՎարդգեսևՌիտաՊալեաններիանվաննիստերիդահ-
լիճումհամալսարանականներիհյուրնէրՀՀնախագահիար-

տաքինկապերիգծովխորհրդական,ՀՀդեմոկրատականկու-

սակցությաննախագահԱրամՍարգսյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի1999)

23 մարտի – ԵՊՀՎարդգես ևՌիտաՊալեաններիանվան դահլի-
ճումտեղիէունենում Հայաստանիմարդկայինզարգացման

չորրորդ զեկույցի («Պետության դերը Հայաստանում մարդ-

կայինզարգացմանազգայինզեկույցում»)շնորհանդեսը:Ներ-

կաէինՀՀվարչապետը,կառավարությանանդամներ,Հայաս-

տանումՄԱԿ-իմշտականներկայացուցիչներ,գիտնականներ,

դասախոսներևբազմաթիվուսանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի1999)

27 մարտի – Բանասիրական ֆակուլտետի մասնաշենքում տեղի է
ունենում ուսանողական ակումբների համադաշնության մեջ

մտնողՄովսեսԽորենացուանվաներիտասարդպատմաբան-

ներիակումբիբացումը:Ակումբինպատակնէազգայինտոնե-

րի նշումը, գիտաժողովների և մշակութային միջոցառումների

կազմակերպումըհամալսարանում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի1999)



341

1999

30մարտի –ԵՊՀռեկտորատըմեծդահլիճումկազմակերպումէմե-
ծարման ցերեկույթ` նվիրված անվանի բանաստեղծուհի, ՀՀ

ԳԱԱակադեմիկոսՍիլվաԿապուտիկյանիծննդյան80-ամյա-

կին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15ապրիլի1999)

2ապրիլի –ԵՊՀՎարդգեսևՌիտաՊալեաններիանվանդահլիճում
տեղիէունենումհանդիպումՀայաստանումՉինաստանիԺո-

ղովրդականՀանրապետությանարտակարգևլիազորդեսպան

ՉժուՉժաոշունիհետ:Վերջինսհանդեսէգալիս«Չինաստանի

ԺողովրդականՀանրապետությանարտաքինքաղաքականու-

թյունըևհայ-չինականհարաբերությունները»թեմայովդասա-

խոսությամբ:

(«Երևանիհամալսարան»,15ապրիլի1999)

14ապրիլի –ԱզգայինժողովըընդունումէկրթությանմասինՀայաս-
տանիՀանրապետությանօրենքը:

(Տե՛սՀայաստանիՀանրապետությանգործողօրենքների

ժողովածու(1995-1999թթ.),գիրքԲ,էջ887)

29 ապրիլի – ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբ գիտության բնագավա-
ռումձեռքբերածնվաճումներիևհասարակականբեղունգոր-

ծունեությանհամարՀունաստանինախագահԿոստանտինոս

ՍտեֆանոպուլոսինշնորհվումէԵՊՀպատվավորդոկտորիկո-

չում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1998/99ուս.տարվա

հաշվետվություն,Երևան,1999,էջ17)

մայիս –ԵՊՀհյուրն էինԹուրքիայի հայոց նորընտիրպատրիարք

ՄեսրոպարքեպիսկոպոսՄութաֆյանըևպոլսահայմիխումբ

ուխտավորներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի1999)

13 մայիսի – Հունաստանի նախագահ Կոստանտինոս Ստեֆանո-
պուլոսը ՀՀ նախագահՌ.Քոչարյանի հետայցելում է ԵՊՀ:
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Այդօրը հանդիսավորպայմաններում բացվում է Հունաստա-

նի Կառավարության հովանավորությամբ հիմված Հունագի-

տական կենտրոն-գրադարանը: Հունաստանի նախագահին է

հանձնվումԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչմանվկայականը:

(Տե՛սԱսլանյանՎ.,ՀայրապետյանՀ.,Երևանիպետականհամալսարանի

ՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգիտական

գրադարանը,Երևան,2001,էջ59,տե՛սնաև

«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի1999)

13մայիսի –ԵՊՀԵ.Չարենցիանվանդահլիճումտեղի էունենում
հանդիպումՀՀազգայինռադիոյիտնօրենԱ.Ամիրյանիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի1999)

15 մայիսի – Ռեկտորատի նիստում ԵՊՀ պատվավոր բարերարի
կոչման վկայական է ստանում Հայ առաքելական եկեղեցու

ԱՄՆ-ի Արևելյան թեմի առաջնորդ Խաժակ արքեպիսկոպոս

Պարսամյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1999)

18-20մայիսի –Գյումրիքաղաքումտեղիէունեցնումեռօրյագիտա-
ժողով`նվիրվածԵՊՀհիմնադրման80-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1999)

25մայիսի –ՄեծդահլիճումառաջինանգամհյուրընկալվումենԱր-
ցախիպետականհամալսարանիուսանողությանևպրոֆեսո-

րադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները (ի դեմս ռեկ-

տորՊ.Գևորգյանի):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի1999)

հունիս –Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ2697շրջանա-
վարտ՝ ըստհետևյալֆակուլտետների՝Մաթեմատիկայի` 121,

Մեխանիկայի`50,Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմա-

տիկայի`203,Ֆիզիկայի`106,Ռադիոֆիզիկայի`116,Քիմիա-
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կան` 121, Կենսաբանական` 211, Երկրաբանական` 85, Աշ-

խարհագրական`81,Տնտեսագիտության`223,Պատմության`

104,Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայիևհոգեբանության`161,

Միջազգայինհարաբերությունների`50,Բանասիրական`236,

Ռուս բանասիրության` 87, Ռոմանագերմանական բանասի-

րության`300,Արևելագիտության`141,Իրավաբանական(այդ

թվում` 2-րդ մասնագ. (հեռակա)) 276, Աստվածաբանության`

25:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1998/99

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1999,էջ27)

հունիս–ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէ128շրջանավարտ։
(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.1998/99

ուս.տարվահաշվետվություն,Երևան,1999,էջ290)

2հուլիսի-Համալսարանումբացվումէդեղագործությանամբիոն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մարտի1999)

26օգոստոսի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբԼևոնՄակարյանին(ՀՀ)
ևՀելենԹաքեսյանին(ԱՄՆ)բարեգործականօգնությունկազ-

մակերպելուհամարշնորհվումէԵՊՀպատվավորբարերարի

վկայական:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2001-2002

ուստարվահաշվետվություն,Երևան,2002,էջ22)

22սեպտեմբերի –Տեղիէունենումպրոֆեսորադասախոսականկազ-
միևասպիրանտներիտարեկանգիտականնստաշրջան`նվիր-

վածհամալսարանի80-ամյահոբելյանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30սեպտեմբերի1999)

1հոկտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբգիտությանասպարե-
զումձեռքբերածակնառունվաճումներիհամարԵՊՀպատ-

վավորդոկտորիկոչումէշնորհվում.
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Ժան-ԺակՍերանոյին(Ֆրանսիա),

Ժան-ԿլոդԳրիոյին(Ֆրանսիա),

ՄիշելԳերոյին(Ֆրանսիա),

ՅուրիՀովհաննիսյանին(ՌԴ),

ՍտեֆանՖովինին(Ֆրանսիա):

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2001-2002

ուստարվահաշվետվություն,Երևան,2002,էջ22)

1հոկտեմբերի –ԵՊՀռեկտորատիորոշմամբստեղծվումէԺուռնա-
լիստիկայիֆակուլտետը(դեկան`ԳառնիկԱնանյան):

(Տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք`

http://www.ysu.am/site/index.php?lang=1&page=3&p_num=&id=69)

4 հոկտեմբերի – ՀՀ նախագահ Ռ. Քոչարյանի հրամանագրով՝
ԵՊՀ80-ամյահոբելյանիկապակցությամբհամալսարանիմի

խումբդասախոսներևաշխատակիցներպարգևատրվելենՀՀ

շքանշաններովումեդալներով:

«Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով պարգևատրվել է

ռեկտորՌ.Մ.Մարտիրոսյանը,

«ՄովսեսԽորենացի»մեդալով`

Է.Ռ.Աթայանը,Հ.Խ.Բարսեղյանը,Վ.Ա.Դիլոյանը,Լ.Հ.

Հարությունյանը,Գ.Ա.Ղարիբյանը,Ռ.Խ.Մաթևոսյանը,Լ.Ս.

Մարտիրոսյանը,Գ.Վ.Մելիքյանը,

«ԱնանիաՇիրակացի»մեդալով`

Ա.Ա.Ավետիսյանը,Ս.Ի.Բալասանյանը,Ս.Պ.Բալյանը,Ռ.

Մ.Հարությունյանը,Վ.Մ.Հարությունյանը,Վ.Ս.Սարգսյանը,

Դ.Մ.Սեդրակյանը,Յու.Լ.Վարդանյանը,Ռ.Ն.Տոնոյանը,

«ՄխիթարԳոշ»մեդալով`

Գ.Ս.Ղազինյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1999)

5 հոկտեմբերի –ԵՊՀկենտրոնականմասնաշենքի բակումտեղի է
ունենում7-րդդարիգիտնական,աստղագետևմաթեմատիկոս

Անանիա Շիրակացու արձանի, իսկ կենտրոնական մասնա-
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շենքիճեմասրահում՝ՅուրիՂամբարյանիևՎիկտորՀամբար-

ձումյանիկիսանդրիներիբացմանարարողությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1999)

6հոկտեմբերի –ԵՊՀ80-ամյակինէրնվիրվածհոբելյանականհան-
դիսությունների շրջանակումԱլ.Սպենդիարյանիանվանազ-

գայինօպերայիևբալետիթատրոնումտեղիունեցածհանդի-

սավորնիստը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հոկտեմբերի1999)

24դեկտեմբերի –ՊատմությանֆակուլտետիՎարդգեսևՌիտաՊա-
լեաններիանվանդահլիճումգումարվումէգիտաժողով`նվիր-

վածՂևոնդԱլիշանիծննդյան180-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունվարի2000) 
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1999-2000ուսումնականտարումԵՊՀբակալավրիատումսովո-

րումէր6876ուսանող(Քիմիայիֆակուլտետում5-ամյաուսուցմամբ՝

328),մագիստրատուրայում՝481ուսանողև196ասպիրանտ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

1999/2000ուստարի,Երևան,2000,էջ23,24,26)

1999-2000ուստարումԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղնուներ693ու-

սանող։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

1999/2000ուստարի,Երևան,2000,էջ293)



փետրվար-մարտ –ՓոխադարձայցելությանշրջանակներումԱՄՆ-ի
Կալիֆորնիայի(Ֆրեզնո)պետականհամալսարանէայցելում

ԵՊՀպատվիրակությունը՝ռեկտորՌ.Մարտիրոսյանիգլխա-

վորությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29ապրիլի2000)

8-9 փետրվարի – ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության
նախաձեռնությամբ ԵՊՀ-ում տեղի է ունենում սեմինար-

խորհրդակցություն`նվիրվածբարձրագույնկրթությանկատա-

րելագործմանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25փետրվարի2000)

24փետրվարի –ՀՀնախագահՌ.Քոչարյանիհրամանագրովգիտու-
թյանևկրթությանասպարեզումներդրածնշանակալիավան-

դի համար Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտոր,

բանասիրականգիտություններիթեկնածու,պրոֆեսորՍեմյոն

Տիգրանի Հախումյանըպարգևատրվում է «ՄովսեսԽորենա-
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ցի»մեդալով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25փետրվարի2000)

13 մարտի – ԵՊՀ Ե. Չարենցի անվան դահլիճում գումարվում է
համատեղ գիտաժողով:Մասնակցում էինՄոսկվայի իտալա-

կանմշակույթիինստիտուտիռեկտորը,ՀայաստանումԻտա-

լիայիհյուպատոսարանիհյուպատոսիպաշտոնակատարԱն-

տոնիոՄոնտալտեն,պրոֆեսորՋակոմոԳամբետինևայլք:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի2000)

15մարտի-16մայիսի –ԵՊՀ-ումմեկնարկումէ«Ուսանողականգա-
րուն-2000»ավանդականամենամյափառատոնը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մայիսի2000)

27մարտի –ՆշվեցԿենսաբանականֆակուլտետիգործունեության
65-ամյակը: Ներկաները մասնակցում են հիմնովին վերանո-

րոգվածհանդիսասրահիբացմանարարողությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15ապրիլի2000)

4ապրիլի– ԵՊՀռեկտորատիևՄիջազգայինհարաբերությունների
ֆակուլտետիղեկավարությաննախաձեռնությամբուսանողնե-

րիհյուրնէրՀՀարտգործնախարարՎ.Օսկանյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15ապրիլի2000)

11ապրիլի –ՀՀնախագահՌ.ՔոչարյանիհրամանագրովԳևորգՋա-
հուկյանըպարգևատրվումէ«Սբ.ՄեսրոպՄաշտոց»շքանշա-

նով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29ապրիլի2000)

14 ապրիլի – Աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսանողներին և
դասախոսներինէայցելումԱմենայնհայոցկաթողիկոսՆորին

ՍուրբՕծությունՏերՏերԳարեգինԲ-ն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29ապրիլի2000)
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20ապրիլի –ԱրևելագիտությանֆակուլտետումբացվումէՍյուզան
Մուբարաքիանվանդասասրահը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մայիսի2000)

1մայիսի –ԵրևանիպետականհամալսարանիևԱնկարայիհամալ-
սարանիմիջևստորագրվումենգիտամանկավարժականփո-

խադարձհամագործակցության«Համաձայնագիր»և«Աշխա-

տանքայինծրագիր»:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մայիսի2000)

23-29մայիսի –ԵՊՀ-ումկազմակերպվում էմիջազգայինգիտաժո-
ղով` «Անապատացման գործընթացի կենսաաշխարհագրա-

կան և էկոլոգիական ասպեկտները չորային և կիսաչորային

շրջաններում»թեմայով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունիսի2000)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանը տալիս է 1754 շրջա-
նավարտ՝ ըստ հետևյալ ֆակուլտետների՝ Մաթեմատիկայի`

80բակալավր,4մագիստրոս21,Մեխանիկայի`27բակալավր,

Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի`116բակա-

լավր,Ֆիզիկայի` 59 բակալավր, 8 մագիստրոս,Ռադիոֆիզի-

կայի` 48 բակալավր, 2 մագիստրոս, Քիմիական` (ներառյալ

5-ամյաուսուցմամբշրջանավարտները)107բակալավր,Կեն-

սաբանական`92բակալավր,Երկրաբանական`59բակալավր,

Աշխարհագրական` 53 բակալավր, Տնտեսագիտության` 158

բակալավր,7մագիստրոս,Պատմության`72բակալավր,1մա-

գիստրոս,Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայիևհոգեբանության`

113բակալավր,2մագիստրոս,Միջազգայինհարաբերություն-

ների`27բակալավր,6մագիստրոս,Բանասիրական`98բակա-

լավր,2մագիստրոս,Ժուռնալիստիկայի`45բակալավր,Ռուս

բանասիրության` 54 բակալավր, Ռոմանագերմանական բա-

նասիրության` 204 բակալավր,Արևելագիտության` 75 բակա-

լավր, Իրավաբանական` (ներառյալ 2-րդ մասնագիտության`

հեռակա շրջանավարտները) 185 բակալավր, Աստվածաբա-
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նության`50բակալավր:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն1999/2000

ուստարի,Երևան,2000,էջ28)

հունիս–ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէ136շրջանավարտ:
(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.

հաշվետվություն1999/2000ուստարի,Երևան,2000,էջ293)

հոկտեմբեր–ԱմենամյաայցովԵՊՀկենսաբանականֆակուլտետի
գենետիկայիևբջջաբանությանումանրէաբանությանամբիոն-

ներըհյուրընկալումենՖրանսիայիմիխումբկենսաբանների:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի2000)

6հոկտեմբերի –ՄեծդահլիճումնշվումէԵրևանիԱնանիաՇիրակա-
ցուանվանճեմարան-գիտակրթականհամալիրիհիմնադրման

10-ամյակը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14հոկտեմբերի2000)

1նոյեմբերի –ԵՊՀ-ումտեղիէունենումերկուխոշորիրադարձություն.
բացվումենԻրավաբանականևՊատմությանֆակուլտետնե-

րի հիմնանորոգված հարկաբաժինները: Շինարարական աշ-

խատանքներն իրականացվել են ԱՄՆ-ում ստեղծված ԵՊՀ

Բարեկամներիմիությաննախաձեռնությամբևանհատբարե-

րարներինյութականմիջոցներով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15նոյեմբերի2000)

1նոյեմբերի –Ե.Չարենցիանվանդահլիճումտոնվումէհայմեծբա-
նաստեղծ, քնարերգության վարպետ Ավետիք Իսահակյանի

ծննդյան125-ամյակը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի2000)

25 նոյեմբերի – Ե. Չարենցի անվան դահլիճում տեղի է ունենում
թարգմանչացարվեստիննվիրված6-րդգիտաժողովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի2000)
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5 դեկտեմբերի – Երևանի պետական տնտեսագիտական համալ-
սարանի, Երևանի պետական համալսարանի և Հայաստանի

պետական ճարտարագիտական համալսարանի ներկայա-

ցուցիչներըԱՄՆ-իԿառավարությանհետստորագրումենփո-

խըմբռնմանհուշագիր՝«Համակարգչայինուսումնականկենտ-

րոն»փորձնականծրագրիվերաբերյալ՝իդեմսԱՄՆմիջազ-

գայինզարգացմանգործակալությանհայաստանյանգրասե-

նյակիտնօրենիպաշտոնակատարՋարինթերՉիմայի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի2000)

8դեկտեմբերի– ՀՀԳԱԱընդհանուրժողովումհամալսարանիցՀՀ
ԳԱԱթղթակիցանդամենընտրվում.

ԳեղամԳրիգորիԳևորգյանը(մաթեմատիկայիգծով),

ԳրիգորԱլեքսանիՂարիբյանը(տնտեսագիտության,փիլիսո-
փայությանևիրավագիտությանգծով):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հունվարի2001)

23 դեկտեմբերի – Գիտությանասպարեզում ձեռք բերածակնառու
նվաճումների համար ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբ Բարլո

   Տեր-Մկրտչյանին (ԱՄՆ) և Լևոն Զեքիյանին (Իտալիա)

շնորհվում է ԵՊՀ պատվավոր դոկտորի կոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2001-2002

ուստարվահաշվետվություն,Երևան2002,էջ22)

28 դեկտեմբերի – Ե.Չարենցիանվան դահլիճումտեղի է ունենում
«Խաղաղություն, մշակույթ, համամարդակային արժեքներ

և քաղաքացիական հասարակություն» թեմայով գիտական

նստաշրջան՝ նվիրված ընտանիքի համընդհանուր խնդիրնե-

րին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15հունվարի2001)
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2000-2001ուսումնականտարումԵՊՀբակալավրիատումսովո-

րումէր7231ուսանող(Քիմիայիֆակուլտետում5-ամյաուսուցմամբ՝

335),մագիստրատուրայում՝970ուսանողև196ասպիրանտ։

«Իրավագիտություն» երկրորդ  մասնագիտությամբ (հեռակա)

սովորումէր176ուսանող:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2000-2001

ուստարվա,Երևան,2001,էջ23,24,26)

2000-2001ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանիբնականգիտու-

թյունների ֆակուլտետն ուներ 155, Հումանիտար գիտությունների

ֆակուլտետը՝ 328,Տնտեսագիտությանֆակուլտետը՝ 167,Կիրառա-

կանարվեստիֆակուլտետը՝90ուսանող։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2000-2001

ուստարվա,Երևան,2001,էջ305,308,311,131)

16հունվարի –Հայաստանկատարածպաշտոնականայցիվերջին
օրը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար լորդ Ջորջ Ռոբերտսոնը

հանդիպումէԵՊՀուսանողներիհետ:Նահանդեսէգալիսզե-

կուցմամբ՝ Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների, ինչպես

նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքի տարածաշրջանային քա-

ղաքականությանվերաբերյալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հունվարի2001)

27հունվարի –ՀամազգայինուսանողականշարժումըևԵՊՀուսա-
նողականգիտականընկերությունըԵ.Չարենցիանվանդահ-

լիճումկազմակերպումենուսանողականգիտաժողով`«Հայոց

ցեղասպանություն. նոր դար, նոր մարտահրավեր» թեմայով:

Մինչ այդ կազմակերպիչներն ու հրավիրյալներնայցելել էին
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հայոցցեղասպանությանթանգարանևհուշահամալիր:
(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15փետրվարի2001)

17փետրվարի –ԵՊՀգիտականխորհրդիհերթականնիստումՏնտե-
սագիտության ֆակուլտետի խորհրդի առաջարկով որոշում է
ընդունվումֆակուլտետումբացելուերկրորդմասնագիտության
ուսուցում`հանրապետությունումտնտեսագետկադրերիաճող
պահանջարկըբավարարելունպատակով:

Գիտխորհրդիորոշմամբնույնֆակուլտետումբացվեցնաև
ֆինանսահաշվարկայինամբիոն:

Գիտխորհուրդը,հաշվիառնելովԻնֆորմատիկայիևկիրա-
ռականմաթեմատիկայիֆակուլտետիորոշումըևայդֆակուլ-
տետիդեկանիհաղորդումը,որոշեց«Կիրառականմաթեմատի-
կա» մասնագիտությունը վերանվանել «Ինֆորմատիկաև կի-
րառականմաթեմատիկա»:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28փետրվարի2001)

27մարտի –ԹատրոնիմիջազգայինօրվաառթիվԵՊՀուսանողա-
կանակումբներիհամադաշնության«Հանդիպումներ»ակում-
բիհրավերովուսանողներիհյուրնէրՀայաստանիժողովրդա-
կան դերասան, Երևանի թատերական ինստիտուտի ռեկտոր
ՍոսՍարգսյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16ապրիլի2001)

2ապրիլի –ԵՊՀ-ումտեղիէունենումՀայաստանումԱՄՆ-իդեսպա-
նությանկողմիցկազմակերպված«Աֆրո-ամերիկյանմշակու-
թայինօրեր»միջոցառմանբացմանարարողությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,16ապրիլի2001)

7-8ապրիլի –«ԳուրգենՄելիքյանի`Քաշաթաղիբազմազավակըն-
տանիքների հիմնադրամի» նախաձեռնությամբ Երևանի պե-
տականհամալսարանիտարբերֆակուլտետների47ուսանող-
ներԱրցախումմասնակցումենծառատունկին:ԵՊՀուսանող-
ներիջանքերովտնկվեց4000ծառ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի2001)
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19-25ապրիլի –ԵՊՀմիացյալարհկոմիտեն,ուսանողականակումբ-
ների համադաշնությունը անցկացրին «Երիտասարդությունը

ընդդեմցեղասպանության»նշանաբանով շաբաթ:Հայոցմեծ

եղեռնի հիշատակին նվիրված այս միջոցառումները 1998 թ.

պարբերաբարկազմակերպվումենցեղասպանությանթանգա-

րան-ինստիտուտիհետհամատեղ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի2001)

24 մայիսի – Տեղի է ունենում ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստը, պաշտո-
նական այցով ՀՀ-ում գտնվող Ղազախստանի նախագահ

Նուրսուլթան Նազարբաևին համալսարանում հյուրընկալելու

համար:ՀասարակականբեղունգործունեությանհամարՂա-

զախստանինախագահինշնորհվումէԵՊՀպատվավորդոկ-

տորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2001-2002

ուստարվա,Երևան,2002,էջ22)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ2011շրջանա-
վարտ,որից1613-ը՝բակալավրիատում,398-ը՝մագիստրատու-

րայում:Շրջանավարտները,ըստֆակուլտետների,բաշխված

էին հետևյալ կերպ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ` 60 բակա-

լավր, 14 մագիստրոս, Մեխանիկայի` 31 բակալավր, 11 մա-

գիստրոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի`

102բակալավր,30մագիստրոս,Ֆիզիկայի`78բակալավր,23

մագիստրոս,Ռադիոֆիզիկայի`47բակալավր,12մագիստրոս,

Քիմիական` 89 բակալավր, 4 մագիստրոս, Կենսաբանական`

78 բակալավր, 44 մագիստրոս, Երկրաբանական` 54 բակա-

լավր,9մագիստրոս,Աշխարհագրական`52բակալավր,8մա-

գիստրոս,Տնտեսագիտության`148բակալավր,44մագիստրոս,

Պատմության` 68 բակալավր, 13 մագիստրոս, Փիլիսոփայու-

թյան,սոցիոլոգիայիևհոգեբանության`108բակալավր,34մա-

գիստրոս, Միջազգային հարաբերությունների` 74 բակալավր,

13 մագիստրոս,Բանասիրական` 87 բակալավր, 37 մագիստ-

րոս, Ժուռնալիստիկայի` 35 բակալավր, 8 մագիստրոս, Ռուս
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բանասիրության`54բակալավր,15մագիստրոս,Ռոմանագեր-

մանական բանասիրության` 182 բակալավր, 36 մագիստրոս,

Արևելագիտության` 71 բակալավր, 13 մագիստրոս, Իրավա-

բանական`157բակալավր,20մագիստրոս,Աստվածաբանու-

թյան`38բակալավր,10մագիստրոս:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2000-2001

ուստարվա,Երևան,2001,էջ27)

հունիս – ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը տալիս է 141 շրջանավարտ՝
ըստհետևյալֆակուլտետների՝Բնականգիտությունների՝30,
Հումանիտարգիտությունների՝62,Տնտեսագիտության՝36,Կի-
րառականարվեստի՝13։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2000-2001ուստարվա,Երևան,2001,էջ305,308,311,313)

16հունիսի –ԵՊՀերկրորդռեկտոր,պատմաբանՀակոբՄանանդյա-
նիաճյունը,որնարդենկեսդարհանգչումէրԵրևանիպետա-
կանհամալսարանիհինշենքի(ԱբովյանN52)բակում,հան-
դիսավոր արարողությամբ փոխադրվեց Կոմիտասի անվան
զբոսայգուպանթեոն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հուլիսի2001)

18 հունիսի – ԵՊՀ ռեկտորատի նիստում Սարատովի պետական
համալսարանիռեկտորԴմիտրիՏրուբեցկովըևռեկտորՌա-
դիկ Մարտիրոսյանը ստորագրում են համագործակցության
պայմանագիր,որովնախատեսվումէինուսանողների,ասպի-
րանտներիևգիտաշխատողներիփոխանակություն,համատեղ
գիտականծրագրերիմշակումևիրականացում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հուլիսի2001)

 
11սեպտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբՌԴնախագահՎլա-

դիմիրՊուտինինհասարակականբեղունգործունեությանհա-
մարշնորհվումէԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2001-2002

ուստարվա,Երևան,2002,էջ22)
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19-21 սեպտեմբերի – Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական
կրոնհռչակելու1700-ամյակիառթիվԵրևանիպետականհա-

մալսարանում տեղի է ունենում «Քրիստոնյա Հայաստանը

քաղաքակրթությունների խաչմերուկ» թեմայով միջազգային

գիտաժողով, որի կազմակերպմանը, ԵՊՀ-ից բացի,աջակցել

էինայդտոնակատարությանանցկացմանպետական հանձ-

նախումբըևՅՈՒՆԵՍԿՕ-իգործերովՀայաստանիազգային

հանձնաժողովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,6հոկտեմբերի2001)

18հոկտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշումովՎրաստանինախա-
գահԷդուարդՇեվարդնաձեին շնորհվում էԵՊՀպատվավոր

դոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2001-2002

ուստարվա,Երևան,2002,էջ22)

25 հոկտեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշումով Ռումինիայի Հան-
րապետության նախագահ Իոն Իլիեսկուին հասարակական

բեղունգործունեությանհամարշնորհվումէԵՊՀպատվավոր

դոկտորիկոչում:Նույնօրըմեկայլորոշումովգիտությանաս-

պարեզում ձեռք բերած ակնառու նվաճումների համար ԵՊՀ

պատվավորդոկտորիկոչումէշնորհվումնաևՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի

գլխավորտնօրենԿոյիչիրոՄացուուրոին(Ճապոնիա)ևԱՄՆ-ի

Կոննեկտիկուտի համալսարանի քաղաքական-սոցիալական

աշխատանքիինստիտուտինախագահՆենսիՀեմֆերսին:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2001-2002

ուստարվահաշվետվություն,Երևան,2002,էջ22)

15 նոյեմբերի – ՀՀ կատարած պաշտոնական այցի շրջանակնե-
րում Լեհաստանի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր

Կվաշնևսկինևնրաղեկավարածպատվիրակությանմիխումբ

անդամներ հյուրընկալվում են ԵՊՀ-ում և մասնակցում գիտ-

խորհրդիընդլայնվածնիստին:

ԼեհաստանինախագահԱլ.Կվաշնևսկիննիստումհանդես
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էգալիս«Եվրոպանապագայիաշխարհամաս.երկխոսության,

տոլերանտականության և համագործակցության դերը» թե-

մայովզեկուցմամբ:

Հանդիպման վերջում ԵՊՀ ռեկտորը Ալ. Կվաշնևսկուն

պարգևատրեցԵՊՀոսկեմեդալով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի2001)

դեկտեմբեր–Պատմությանֆակուլտետիմիխումբուսանողներինա-
խաձեռնությամբստեղծվումէՀայկականհարցիևցեղասպա-

նության պատմության խնդիրներն ուսումնասիրող հանձնա-

խումբ (հետագայում` Հայկական հարցի ուսումնասիրման

հանձնախումբ): Պատմության ֆակուլտետի պրոֆեսորադա-

սախոսականկազմըպատրաստակամությունէհայտնումօգ-

նելուևաջակցելուայդաշխատանքներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20դեկտեմբերի2001)

14դեկտեմբերի–Պատմությանֆակուլտետումտեղիէունենումերի-
տասարդգիտնականներիհամալսարանականհոբելյանական

գիտաժողով` նվիրված ԼՂՀ անկախության հռչակման 10-րդ

տարեդարձին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20դեկտեմբերի2001)

15դեկտեմբերի–ՀՀԿառավարությանN1222որոշումովհաստատ-
վումէԵՊՀնորկանոնադրությունը:

(ԵՊՀպատմությանթանգարանի

արխիվ,ֆ.24,գ.8,թ.25)



357

2002

2002

2001-2002ուստարումԵրևանիպետականհամալսարանումդա-

սախոսումէին220պրոֆեսոր,499դոցենտ,235ասիստենտ,15ավագ

դասախոս,457դասախոս:
(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2001-2002

ուստարվա,Երևան,2002,էջ24)

2001-2002ուսումնականտարումԵՊՀբակալավրիատումսովո-
րումէր7823(Քիմիայիֆակուլտետում5-ամյաուսուց.՝342),մագիստ-
րատուրայում՝1246ուսանող,ասպիրանտուրայում՝297ասպիրանտ։

«Իրավագիտություն» երկրորդ  մասնագիտությամբ (հեռակա)
սովորումէր186ուսանող:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2001-2002ուստարվա,Երևան,2002,էջ27,29,31)

2001-2002 ուսումնական տարում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի
բնական գիտությունների ֆակուլտետում սովորում էր 168, Հումա-
նիտար գիտությունների ֆակուլտետում՝ 373, Տնտեսագիտության
ֆակուլտետում՝174,Կիրառականարվեստի՝ֆակուլտետում100ու-
սանող։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2001-2002ուստարվա,Երևան,2002,էջ338,341,345,347)

13փետրվարի – ՏեղիէունենումՀՀնախագահՌ.Քոչարյանիհան-
դիպումըԵՊՀպրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ, որին
մասնակցում էին նաև հանրապետության մյուս բուհերի ղե-
կավարներըևՀՀԳԱԱնախագահՖ.Սարգսյանը:Կրթական
հիմնախնդիրներիցբացի՝արծարծվումեննաևտնտեսական,
հասարակական-քաղաքականգիտամշակութայինբազմաթիվ
հարցեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28փետրվարի2002)
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25փետրվարի –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղինորակառույցդահլիճում
գումարվումէուսանողականգիտաժողով`նվիրվածզորավար

Անդրանիկ Օզանյանի կյանքին և գործունեությանը: Բացի

մասնաճյուղիուսանողներիցևդասախոսներից՝գիտաժողովին

մասնակցումէիննաևԻջևանքաղաքիայլուսումնականհաս-

տատություններիսովորողներևհյուրեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,9մարտի2002)

13 մարտի – ԵՊՀ մեծ խորհրդի հատուկ նիստում ԵՊՀ ռեկտոր է
ընտրվումֆիզիկամաթեմատիկականգիտություններիդոկտոր,

պրոֆեսոր,ՀՀԳԱԱակադեմիկոսՌադիկՄարտիրոսյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մարտի2002)

15մարտի –ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիէունենում
«Հայաստանիև հարակից շրջաններիտեղանունների բառա-

րան» հինգհատորյակի հրատարակության ավարտին նվիր-

վածշնորհանդես:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մարտի2002)

27մարտի –ԹատրոնիմիջազգայինօրվաառթիվԵ.Չարենցիան-

վանդահլիճումտեղիէունենումհանդիպումդերասանԽորեն

Աբրահամյանիհետ:ԱյնկազմակերպելէրԺուռնալիստիկայի

ֆակուլտետիխորհուրդը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5ապրիլի2002)

ապրիլ – ՀՀ արդարադատության նախարարությունը ԵՊՀ արհես-
տակցականկազմակերպությունըգրանցումէորպեսիրավա-

բանականանձևտալիսվկայական:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2002-2003

ուստարի,Երևան,2003,էջ341)

11ապրիլի –ԵՊՀուսանողներիևպրոֆեսորադասախոսականկազ-
միներկայացուցիչներիհյուրնէրՀՀ-ումԿուբայիարտակարգ

ևլիազորդեսպանԿառլոսՊալմարոլաԿորդերոն:ՆաԵ.Չա-
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րենցիանվանդահլիճումհանդեսէգալիսԿուբայիկրթության,

գիտությանևտնտեսությանվերաբերյալընդարձակդասախո-

սությամբ, այնուհետև՝ պատասխանում ուսանողների հարցե-

րին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20ապրիլի2002)

18-26ապրիլի –Համալսարանիմիացյալարհկոմիտեիուսանողական
ակումբների համադաշնությունը անցկացնում է «Երտասար-

դություննընդդեմցեղասպանության»նշանաբանովշաբաթ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի2002)

24 ապրիլի – Վաղ առավոտյան համալսարանի գլխավոր մասնա-
շենքիհրապարակիցկազմակերպվում էերթդեպիԾիծեռնա-

կաբերդ:ԱմենտարիայդօրըԾիծեռնակաբերդիբարձունքեն

գնումհարյուրավորհամալսարանականներ`իրենցհարգանքի

տուրքըմատուցելուՄեծեղեռնիզոհերիհիշատակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի2002)

8-12մայիսի–ԵՊՀլրատվականծառայության՝Սյունիքումկազմա-
կերպածգիտագործնականկոնֆերանսին(«Արդիհայլրագրու-

թյանխնդիրներըևզարգացմանմիտումները»թեմայով),ներ-

կա էինԵՊՀպրոռեկտոր,պրոֆեսորԱ.Սիմոնյանը, Հայաս-

տանում «Պրոմեդիա» կազմակերպության ղեկավար Պիտեր

Այքստուդտը,խմբագիրներ,լրագրողներ,ուսանողներԵՊՀ-ից

ևՀայաստանիսլավոնականհամալսարանից:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի2002)

9 մայիսի – Ավանդույթի համաձայն՝ ԵՊՀ կենտրոնական մասնա-
շենքի հրապարակում հավաքվում են Հայրենական մեծ պա-

տերազմի համալսարանական վետերաններ, պրոֆեսորադա-

սախոսականկազմիներկայացուցիչներ,ուսանողներ,աշխա-

տողներ:ՆրանքիրենցհարգանքիտուրքնենմատուցումՄեծ

հայրենականի ռազմաճակատներում, ինչպես նաև Արցախի

գոյամարտումզոհվածհարյուրավորհամալսարանականների
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հիշատակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15մայիսի2002)

22 մայիսի – Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի
իտալերենիբաժանմունքիաշխատակիցներիևուսանողության

հյուրնէրՀայաստանումԻտալիայիարտակարգևլիազորդես-

պանՊաոլոԱնդրեաՏրաբալցան:

2001 թ.-ից Իտալիայի դեսպանությունը համագործակցում է

իտալերենիբաժանմունքիհետ,որիշրջանակումհամալսարան

էգործուղվելՍիվերիոՊարադիզոն`իտալերենդասավանդելու

համար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի2002)

24մայիսի –ՀՀպաշտպանությաննախարարությանևԵՊՀղեկա-
վարությանմիջևստորագրվումէհամաձայնագիր,համաձայն

որի՝Իրավաբանականֆակուլտետումպետպատվերովտեղեր

ենհատկացվելու«ռազմականիրավագիտություն»մասնագի-

տությամբմագիստրատուրայումսովորողներիհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի2002)

21 հունիսի –Կենսաբանականֆակուլտետի ընթերցասրահումֆա-
կուլտետի դասախոսների, ուսանողների և բազմաթիվ հյուրե-

րի համար դասախոսություն է կարդում գերմանացիանվանի

գիտնական, Կոտբուս քաղաքի պաթոլոգիայի ինստիտուտի

տնօրեն,պրոֆ.ՊիտերՍտոսիեկը:Թեմանէրիմունոհիստոքի-

միականմեթոդիկիրառմամբուռուցքայինհիվանդությունների

ախտորոշմանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,29հունիսի2002)

հունիս–Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէ2280շրջանա-
վարտ,որից1755-ը՝բակալավրիատում,525-ը՝մագիստրատու-

րայում:Շրջանավարտները,ըստֆակուլտետների,բաշխված

էին հետևյալ կերպ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ` 62 բակա-

լավր, 21 մագիստրատրոս, Մեխանիկայի` 26 բակալավր, 13
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մագիստրոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատի-

կայի` 124 բակալավր, 35 մագիստրոս,Ֆիզիկայի` 61 բակա-

լավր,26մագիստրոս,Ռադիոֆիզիկայի`61բակալավր,15մա-

գիստրոս,Քիմիական`57բակալավր,10մագիստրոս,Կենսա-

բանական` 78 բակալավր, 41 մագիստրոս,Երկրաբանական`

52բակալավր,11մագիստրոս,Աշխարհագրական`52բակա-
լավր, 7 մագիստրոս, Տնտեսագիտության` 193 բակալավր, 51
մագիստրոս,Պատմության`67բակալավր,32մագիստրոս,Փի-
լիսոփայության,սոցիոլոգիայիևհոգեբանության`111բակա-
լավր,40մագիստրոս,Միջազգայինհարաբերությունների`122
բակալավր,24մագիստրոս,Բանասիրական`99բակալավր,47
մագիստրոս,Ժուռնալիստիկայի` 37 բակալավր, 15 մագիստ-
րոս,Ռուսբանասիրության`33բակալավր,18մագիստրոս,Ռո-
մանագերմանականբանասիրության`201բակալավր,40մա-
գիստրոս,Արևելագիտության` 99 բակալավր, 22 մագիստրոս,
Իրավաբանական`177բակալավր,40մագիստրոս,Աստվածա-
բանության`43բակալավր,17մագիստրոս:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2001-2002

ուստարվա,Երևան,2002,էջ33)

հունիս – ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը տալիս է 162 շրջանավարտ՝
ըստհետևյալֆակուլտետների՝Բնականգիտությունների՝27,
Հումանիտարգիտությունների՝76,Տնտեսագիտության՝42,Կի-
րառականարվեստի՝17։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2001-2002

ուստարվա,Երևան,2002,էջ339,343,345,348)

9 հուլիսի – ԱշխատանքայինայցովԵրևանում գտնվողԵվրոպայի
խորհրդիգլխավորքարտուղարՎալտերՇվիմերըԵՊՀևգիտ-
խորհրդի նիստերի դահլիճում պրոֆեսորադասախոսական
կազմի, ուսանողությանառջև զեկուցում է կարդում` նվիրված
տարածաշրջանային խնդիրներին, Եվրախորհրդին անդա-
մակցելունուղղվածՀայաստանիպարտականություններիկա-
տարմանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,13հուլիսի2002)
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3սեպտեմբերի –Երևանիպետականհամալսարանիկենտրոնական
մասնաշենքի հրապարակում մեծ հանդիսավորությամբ բաց-
վում է հայտաղանդավոր քանդակագործ,ԽՍՀՄգեղարվես-
տիակադեմիայիիսկականանդամԱրաՍարգսյանի(1902թ.
Կ. Պոլիս – 1969 թ. Երևան) կոմպոզիցիոն մտահղացումների
գլուխգործոցը` «ՍահակՊարթև ևՄեսրոպ մաշտոց»խմբա-
քանդակը,որումմեծվարպետությամբօգտագործվածենհայ
միջնադարյանպատկերաքանդակիավանդույթները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,14սեպտեմբերի2002)

10 հոկտեմբերի – Պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող
Ուկրաինայի նախագահ Լեոնիդ Կուչման հյուրընկալվում է
Երևանի պետական համալսարանում: Պրոֆեսորադասախո-
սական կազմի և ուսանողության ներկայացուցիչների հետ
հանդիպմանվերջումռեկտորՌ.ՄարտիրոսյանըՈւկրաինայի
նախագահինպարգևատրումէԵՊՀոսկեմեդալով:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,21հոկտեմբերի2002)

13 հոկտեմբերի – Արցախի պետական համալսարանը (ԱրՊՀ) 12
օրովհրավիրելէրԵՊՀկենդանաբանությանամբիոնիգիտաշ-
խատողներին, մագիստրոսներին և ասպիրանտներին` մաս-
նակցելուԱրՊՀ-ումկազմակերպվածդասախոսություններին,
գիտարշավներինուգիտաժողովներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,11նոյեմբերի2002)

15-19 հոկտեմբերի – Երևանի պետական համալսարանում տեղի է
ունենում«Միջազգայինևներպետականիրավունքիփոխգոր-
ծության հիմնահարցերը» թեմայով երրորդ միջազգային գի-
տագործնականսեմինարը,որըկազմակերպելէինՀՀիրավա-
բաններիմիությունըևԻրավաբաններիմիջազգայինմիությու-
նը:ՍեմինարիաշխատանքներինմասնակցելուհամարԵրևան
էին ժամանել ՌԴ, Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի մի
խումբնշանավորիրավաբան-գիտնականներ,պաշտոնատար
անձինք:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի2002)
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21-25հոկտեմբերի –Ե.Չարենցիանվանդահլիճումտեղիէունենում
գիտական նստաշրջան` «Բայական համակարգը հայերենի

տարբերականերում» (գրաբար, միջին հայերեն, աշխարհա-

բար, բարբառներ) թեմայով, որը կազմակերպել էին Փարիզի

Հայ ուսմանց միությունը, ֆրանսիական գիտական հետազո-

տություններիպետականկենտրոնը,ՀՀԳԱԱՀր.Աճառյանի

անվանլեզվիինստիտուտըևհայբարբառագետներիընկերու-

թյունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի2002)

20նոյեմբերի –Հայաստանումմեկնարկումէմիջազգայինկրթության
շաբաթը,որիառիթովհենցառաջինօրըԵՊՀուսանողներինէ

այցելումՀայաստանումԱՄՆարտակարգևլիազորդեսպան

ՋոնՕրդուեյը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի2002)

27 դեկտեմբերի – Տեղի է ունենում ԵՊՀ մեծ խորհրդի հերթական
նիստը, որը նվիրված էր Մայր բուհի 2001-2002 ուստար-

վա գործունեության վերաբերյալ ռեկտոր Ռ. Մարտիրոսյա-

նի հաշվետվությանը, դրա քննարկմանը և արդյունքների

ամփոփմանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,1հունվարի2003)



364

2003

2003

2002-2003ուստարումԵրևանիպետականհամալսարանումդա-

սախոսումէին206պրոֆեսոր,474դոցենտ,255ասիստենտ,4ավագ

դասախոս,426դասախոս:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2002-2003

ուստարի,Երևան,2003,էջ27)

2002-2003ուսումնականտարումԵՊՀբակալավրիատումսովո-

րումէր8423(Քիմիայիֆակուլտետում5-ամյաուսուց.՝378),մագիստ-

րատուրայում՝1473ուսանող,ասպիրանտուրայում՝316ասպիրանտ։

«Իրավագիտություն» երկրորդ  մասնագիտությամբ (հեռակա)

սովորումէր187ուսանող:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2002-2003ուստարի,Երևան,2003,էջ30,32,34)

2002-2003 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում

սովորում էր 887 ուսանող՝ ըստ հետևյալ ֆակուլտետների՝Բնական

գիտությունների՝197,Հումանիտարգիտությունների՝400,Տնտեսագի-

տության՝183,Կիրառականարվեստի՝107։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2002-2003ուստարի,Երևան,2003,էջ346,350,354,356)

14փետրվարի –ՊաշտոնականայցովՀՀ-ումգտնվողՌԴմշակույթի
նախարարՄիխայիլՇվիդկոյըհանդիպումէԵՊՀգիտխորհրդի

անդամներիևուսանողությաններկայացուցիչներիհետ:Ռեկ-

տորՌ.ՄարտիրոսյանըՄ.ՇվիդկոյինպարգևատրումէԵՊՀ

ոսկե հուշամեդալով: Վերջինս ԵՊՀ գրադարանին է նվիրում

Սանկտ Պետերբուրգի հիմնադրման 300-ամյակին նվիրված

ֆիլմիժապավենը:ՀանդիպմանըներկաէիննաևՌԴևՀՀար-
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տակարգևլիազորդեսպաններԱնատոլիԴրյուկովըևԱրմեն

Սմբատյանը:
(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,28փետրվարի2003)

28փետրվարի – Երևանիպետական համալսարանի բոլոր ֆակուլ-
տետներիուսանողներըևպրոֆեսորադասախոսականկազմը
գլխավորմասնաշենքիառջևիցշարժվումենԾիծեռնակաբերդ`
հարգանքիտուրքմատուցելու1988թ.սումգայիթյանոճրագոր-
ծությանանմեղզոհերիհիշատակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մարտի2003)

10-12մարտի –ՀՀԳԱԱնիստերիդալիճումտեղիէունենում«Սոցի-
ալականաշխատանքառանցսահմանների»միջազգայինգի-
տաժողովը,որըկազմակերպելէինԵՊՀսոցիոլոգիայիամբի-
ոնըևՄեծԲրիտանիայիբացհամալսարանը:Գիտաժողովին
աջակցել էին ՀՀ սոցիալականապահովության նախարարու-
թյունը,PADCO-ն(Հայաստանումսոցիալականբարեփոխում-
ներիծրագիր)ևԻռլանդիայիսոցիալականաշխատողներիըն-
կերությունը:

Գիտաժողովի նպատակն էրԱՊՀ և մասնավորապեսՀա-
րավային Կովկասի տարածաշրջանի երկրներում սոցիալա-
կանաշխատանքիբնագավառումփորձիփոխանակումըևսո-
ցիալականաշխատանքիառանձնահատկություններիքննար-
կումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մարտի2003)

17 մարտի – «Աֆրո-ամերիկյան մշակույթի օրեր» միջոցառումնե-
րի շրջանակներում ԵՊՀ-ում հյուրընկալվել էին ՀՀ-ում ԱՄՆ
արտակարգևլիազորդեսպանՋոնՕրդուեյըևԱՄՆդեսպա-
նատան հասարակական կապերի գծով պատասխանատու
ՔիմբերլիՀարգանը:ՇարժառիթըԱՄՆդեսպանատանկողմից
անգլիական բանասիրության բաժնին նվիրաբերած գրադա-
րանիբացումնէր(130միավորամերիկյանդասականգրակա-
նությանլավագույննմուշներ):

(«Երևանիհամալսարան»,31մարտի2003)
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20մարտի –ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիէունենում
ԵՊՀխորհրդակցություն:Ամբիոնիվարիչների,ֆակուլտետնե-

րիդեկաններիունրանցտեղակալների,անվանիգիտնական-

ների,ՀՀԳԱԱներկայացուցիչներիմասնակցությամբքննարկ-

վումենՄայրբուհումուսուցմանորակըբարձրացնելու,գիտա-

հետազոտականաշխատանքներըամուրհիմքերիվրադնելու

հարցեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10ապրիլի2003)

17ապրիլի –Պատմությանֆակուլտետիմեծդահլիճումկազմակերպ-
վումէ«Հայոցցեղասպանությանմիջազգայինճանաչմանգոր-

ծընթացը ևԹուրքիայի ձեռնարկած հակաքայլերը» թեմայով

գիտաժողով-քննարկում, որը նախաձեռնել էր Պատմության

ֆակուլտետի Հայկական հարցի ուսումնասիրման հանձնա-

խումբը:

ԳիտաժողովիններկաէինՀՀԿԳնախարարԼ.Մկրտչյա-

նը,ՀՀԱԳՆԹուրքիայիբաժնիվարիչԱ.Հարությունյանը:

Ելույթ է ունենում նաև «Միություն ընդդեմ ցեղասպանու-

թյան» կազմակերպության (Գերմանիա) նախագահ, ազգու-

թյամբ թուրք Ալի Էրթեմը, որը, դատապարտելով Հայոց ցե-

ղասպանությունը,հայտարարեց,որհայերիցխլվածըպետքէ

վերադարձվի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի2003)

3 մայիսի – Հայտնի բանասեր, մշակութաբան, երաժշտագետ, Կո-
լումբիայի համալսարանի պրոֆեսոր Բ. Մ. Գասպարովը Ե.

Չարենցի անվան դահլիճում հանդես է գալիս դասախոսու-

թյուններիշարքով՝1.«Լեզվաբանությունևնշանագիտություն»,

2.«Գրականությունևգեղագիտություն»,3.«Երաժշտություն»

թեմաներով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մայիսի2003)

22մայիսի –Պատմությանֆակուլտետիմեծ դահլիճումտեղի է ու-
նենում գիտաժողով` նվիրված Սանկտ Պետերբուրգի հիմ-



367

2003

նադրման300-ամյակին:Բացիուսանողներիցևպրոֆեսորա-

դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներից՝ գիտաժողովին

մասնակցումէիննաևբազմաթիվգիտնականներ,հյուրեր,ինչ-

պեսնաևՀՀ-ումՌԴարտակարգևլիազորդեսպանԱ.Դրյու-

կովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի2003)

27մայիսի –Պատմությանֆակուլտետիմեծդահլիճումտեղիունեցած
հանդիսավորնիստընվիրվածէրՀայաստանիառաջինհան-

րապետությանկազմավորման85-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի2003)

29-31մայիսի –ԵրևանիպետականհամալսարանիԾաղկաձորինո-
րաբացուսումնաարտադրականբազայումանցկացվումէ«Կի-

սահաղորդչային միկրոէլեկտրոնիկա» IV գիտաժողովը, որը

ազդարարեցՀՀԳԱհիմնադրման60-ամյակիննվիրվածհոբե-

լյանականհանդիսություններիսկիզբը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հունիսի2003)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանը տալիս է 2485 շրջա-
նավարտ՝ ըստ հետևյալ ֆակուլտետների` Մաթեմատիկայի`

61 բակալավր, 25 մագիստրոս,Մեխանիկայի` 29 բակալավր,

11մագիստրոս,Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատի-

կայի` 113 բակալավր, 39 մագիստրոս,Ֆիզիկայի` 60 բակա-

լավր,42մագիստրոս,Ռադիոֆիզիկայի`46բակալավր,28մա-

գիստրոս,Քիմիական`99բակալավր,12մագիստրոս,Կենսա-

բանական` 77 բակալավր, 50 մագիստրոս,Երկրաբանական`

61բակալավր,16մագիստրոս,Աշխարհագրական`51բակա-

լավր,13մագիստրոս,Տնտեսագիտության`178բակալավր,77

մագիստրոս,Պատմության`86բակալավր,34մագիստրոս,Փի-

լիսոփայության,սոցիոլոգիայիևհոգեբանության`133բակա-

լավր,50մագիստրոս,Միջազգայինհարաբերությունների`135

բակալավր,45մագիստրոս,Բանասիրական`92բակալավր,52

մագիստրոս,Ժուռնալիստիկայի` 41 բակալավր, 10 մագիստ-
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րոս,Ռուսբանասիրության`39բակալավր,18մագիստրոս,Ռո-

մանագերմանականբանասիրության`189բակալավր,58մա-

գիստրոս,Արևելագիտության` 93 բակալավր, 33 մագիստրոս,

Իրավաբանական`174բակալավր,48մագիստրոս,Աստվածա-

բանության`50բակալավր,17մագիստրոս:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2002-2003

ուստարի,Երևան,2003,էջ36)

հունիս –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէշրջանավարտներ՝ըստ
հետևյալ ֆակուլտետների՝ Բնական գիտությունների՝ 43, Հու-

մանիտարգիտությունների՝75,Տնտեսագիտության՝43,Կիրա-

ռականարվեստի՝20։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2002-2003ուստարի,Երևան,2003,էջ348,351,354,356)

30 հունիսի – ԵՊՀ մեծ դահլիճում առաջինանգամտեղի ունեցավ
բնագիտական ֆակուլտետների բակալավրիատի գերազան-

ցիկուսանողներիդիպլոմներիհանձնմանարարողությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հուլիսի2003)

սեպտեմբեր-դեկտեմբեր – Տնտեսագիտական ֆակուլտետի միջազ-
գայինտնտեսականհարաբերություններիամբիոնումկազմա-

կերպվում ենԿանադայիառևտրային քաղաքականությանու

իրավունքի կենտրոնի և Առևտրի համաշխարհային կազմա-

կերպությանվերաբերյալդասընթացներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մայիսի2004)

15սեպտեմբերի –Սեպտեմբերի14-ինպաշտոնականայցովՀայաս-
տանժամանածԼիտվայինախագահՌոլանդասՊակսասըիր

ղեկավարածպատվիրակությանմիխումբանդամներովներկա

է գտնվում Երևանի պետական համալսարանի գիտխորհրդի

ընդլայնվածնիստինևներկայացնումԼիտվայիարտաքինքա-

ղաքականությանևընդհանրապեսզարգացմանհեռանկարնե-
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րը:

Վերջում ռեկտորՌ. Մարտիրոսյանը Լիտվայի նախագահին

պարգևատրումէԵՊՀհոբելյանականոսկեհուշամեդալով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20սեպտեմբերի2003)

19-21սեպտեմբերի –ԵՊՀ13ֆակուլտետների42ուսանողՀՀանկա-
խությանօրվաառթիվֆիզիկականդաստիարակությանամբի-

ոնիերեքդասախոսներիղեկավարությամբմեկնումենարշավի

դեպիԱրցախ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30սեպտեմբերի2003)

9 հոկտեմբերի – «Եվրասիա հիմնադրամի» և Նյու Յորքի «Կար-
նեգի» կորպորացիայի ֆինանսավորմամբ ԵՊՀ-ում հան-

դիսավորությամբ բացվում է «Հետազոտական ռեսուրսների

կովկասյան կենտրոններ» (ՀՌԿԿ) ծրագրի հայաստանյան

բաժանմունքը:

ՀամանմանկենտրոններէինբացվելնաևՀարավայինԿով-

կասիմյուսերկրներում`ՎրաստանումևԱդրբեջանում:

ՀՌԿԿ-ներըհասանելիությունենապահովումժամանակա-

կից հետազոտական ռեսուրսների և տվյալների շտեմարան-

ներ` նպատակ ունենալով զարգացնել հասարակագիտական

հետազոտությանուհանրայինքաղաքականությանվերլուծու-

թյանոլորտըՀարավայինԿովկասում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հոկտեմբերի2003)

11հոկտեմբերի –ՀՀ-ումԻսպանիայիարտակարգևլիազորդեսպան
ԽոսեՄարիաՌոբլեսՖրագան(նստավայրը՝Մոսկվա)այցէ

կատարումԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրությանֆա-

կուլտետ և հանդիպում է իսպաներենի բաժնի ուսանողների

հետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի2003)

22 հոկտեմբերի – ՀՀ նախագահ Ռ. Քոչարյանի և վարչապետ Ա.
Մարգարյանի մոտ ընդունելությունից հետո «Ռուսաստանի
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միասնական էներգահամակարգեր» ռուսական բաժնետիրա-

կան ընկերության պատվիրակությունն ընկերության նախա-

գահԱնատոլիՉուբայսիգլխավորությամբայցելում էԵՊՀև

հանդիպում ուսանողության ու պրոֆեսորադասախոսական

կազմիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի2003)

23 հոկտեմբերի – Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլ-
տետումտեղիէունենումիտալականուսումնասիրությունների

կենտրոնիբացումը,որինմասնակցումենռեկտորՌ.Մարտի-

րոսյանը, ՀՀ-ում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան

ՄարկոԿլեմենտեն՝տիկնոջհետ,դասախոսներ,ուսանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի2003)

24 հոկտեմբերի – Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը
կազմակերպվումէԵՊՀզոհվածազատամարտիկներիհիշա-

տակիննվիրվածշախմատայինբլից-մրցաշար:

ԵՊՀ14ֆակուլտետների76ուսանողներպայքարիմեջմտան

շվեյցարականմրցակարգով`հաղթողինորոշելովտասըրոպե-

անոցյոթտուրերով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հոկտեմբերի2003)

27հոկտեմբերի –ԵՊՀնիստերիմեծդահլիճումհանդիսավորությամբ
նշվումենՄայրբուհիմիջազգայինհարաբերություններիֆա-

կուլտետի 5-րդ և միջազգային հարաբերությունների և դիվա-

նագիտությանամբիոնիստեղծման10-րդտարեդարձները:

 Հանդիսավոր նիստին մասնակցում էին ՀՀ արտգործնախա-

րար Վ. Օսկանյանը, ԱԺ արտաքին հարաբերությունների

մշտականհանձնաժողովինախագահԱ.Ռուստամյանը,Սահ-

մանադրական դատարանի նախագահ Գ. Հարությունյանը,

պաշտոնատարայլանձինք,ինչպեսնաևուսանողներ,պրոֆե-

սորադասախոսականկազմիներկայացուցիչներևբազմաթիվ

հյուրեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10նոյեմբերի2003)
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4-8նոյեմբերի–Ֆիզիկայիֆակուլտետիկոնֆերանսներիդահլիճում
անցկացվումէերտասարդհայֆիզիկոսների(մինչև35տարե-
կան)երրորդգիտաժողովը(«Ֆիզիկա-2003»):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20նոյեմբերի2003)

14 նոյեմբերի – Երկարտարիների դադարից հետոԵՊՀ-ում կրկին
կազմակերպվում է «Ոսկե ձեռքեր» անվանումը կրող ցուցա-
հանդես, որին մասնակցում էին համալսարանի մի շարքֆա-
կուլտետներիուսանողներ,ինչպեսնաևմեկականուսանողու-
հիներՄ.ՀերացուանվանպետականբժշկականևԵրևանիՎ.
Բրյուսովիանվանպետականլեզվաբանականհամալսարան-
ներից:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի2003)

25 նոյեմբերի– ԵՊՀ-ում մեկնարկում է Հյուսիսարևելյան եվրոպա-
կան տարածաշրջանի ծրագրավորման բուհական թիմային
միջազգայինմրցույթը,որըանդրկովկասյանխմբիհամարչոր-
րորդնէր:ՆախորդերեքըանցկացվելէինԹբիլիսիում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի2003)

27նոյեմբերի –Պատմությանֆակուլտետումտեղիէունենումգիտա-
ժողով՝«ԱրևելյանՀայաստանիմիացումըՌուսաստանին»թե-
մայով:ՆերկաէրնաևՀՀ-ումՌԴարտակարգևլիազորդես-
պանիխորհրդականԱլեքսանդրԶագանովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15դեկտեմբերի2003)

17դեկտեմբերի– ՏեղիէունենումԵՊՀարհեստակցականկազմա-
կերպության հաշվետու-ընտրական 2-րդ կոնֆերանսը: ԵՊՀ
ղեկավարության և աշխատողների միջև աշխատանքային և
սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները կարգավորելու
նպատակովկոնֆերանսըհիմքդրեցկոլեկտիվպայմանագրե-
րի համակարգին: Հաստատվեց ԵՊՀ արհեստակցական
կազմակերպությաննորկանոնադրությունը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2003-2004

ուստարի,Երևան,2004,էջ361)
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18 դեկտեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբ Ռոբեր Տեր-Մեր-
կերյանին (Ֆրանսիա) գիտությանասպարեզում ձեռք բերած

ակնառունվաճումներիհամարշնորհվումէԵՊՀպատվավոր

դոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2003-2004

ուստարի,Երևան,2004,էջ25)
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2003-2004ուստարումԵրևանիպետականհամալսարանումդա-

սախոսումէին210պրոֆեսոր,482դոցենտ,290ասիստենտ,2ավագ

դասախոս,429դասախոս:

(Երևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2003-2004

ուստարի,Երևան,2004,էջ28)

2003-2004ուսումնականտարումԵՊՀբակալավրիատումսովո-

րումէր9005(Քիմիայիֆակուլտետում5-ամյաուսուց.՝380),մագիստ-

րատուրայում՝1623ուսանող,ասպիրանտուրայում՝367ասպիրանտ։

«Իրավագիտություն»,«Տնտեսագիտություն»մասնագիտություն-

ներովերկրորդմասնագիտությամբ(հեռակա)սովորումէր191ուսա-

նող:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2003-2004ուստարի,Երևան,2004,էջ32-36)

2003-2004 ուսումնական տարում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի

Բնական գիտությունների ֆակուլտետում սովորում էր 201, Հումա-

նիտար գիտությունների ֆակուլտետում՝ 430, Տնտեսագիտության

ֆակուլտետում՝ 183, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում՝ 121

ուսանող։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2003-2004ուստարի,Երևան,2004,էջ365,368,372,374)

4մարտի –«Հանրակրթությանպետականկրթակարգի»նորնախա-
գիծըքննարկելունպատակովՀՀԿԳնախարարՍ.Երիցյանը

ևհեղինակայինխմբիանդամներըԵՊՀգիտխորհրդումհան-

դիպում են գիտխորհրդի անդամների, ամբիոնների վարիչնե-

րիուպրոֆեսորադասախոսականկազմիներկայացուցիչների
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հետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մարտի2004)

6-19մարտի –Գերմանական«Լայքոս»(Lycos)ընկերությանԵրևա-
նիմասնաճյուղըԵՊՀ-ումանցկացնումէwebծրագրավորող-

ներիմրցույթ՝երկուփուլով:

ՄասնակցումէինԵՊՀմաթեմատիկայի,մեխանիկայի,ին-

ֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայիֆակուլտետնե-

րի118ուսանողներ:2-րդփուլանցան56-ը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մարտի2004)

10մարտի –ՀՀնախագահՌ.ՔոչարյանըԵՊՀմեծդահլիճումհան-
դիպումէուսանողներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մարտի2004)

17մարտի–ԵՊՀՎարդգեսևՌիտաՊալեաններիանվանդահլիճում
անցկացվում է Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի ու հոգեբա-

նությանֆակուլտետիևԵՊՀուսանողականգիտականընկե-

րության միացյալ ուժերով կազմակերպված «Փիլիսոփաները

հրավիրում են բանավեճի» թեմայով միջոցառումը, որը նվիր-

վածէր20-րդդարիփիլիսոփայությանկարևորագույնխնդիր-

ներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մարտի2004)

18մարտի –«Երևանիհամալսարան»թերթի2000-րդհոբելյանական
համարիլույսընծայմանառթիվԵ.Չարենցիանվանդահլիճում

տեղիէունենումհանդիսավորնիստ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի2004)

2-5ապրիլի –Արևելագիտությանֆակուլտետիիրանագիտությանամ-
բիոնըհյուրընկալել էրմիջազգայինիրանագիտականկոնֆե-

րանսիմասնակիցներին:Շուրջ20երկրներիցժամանածավե-

լիքան70մասնակիցներներկայացնումենիրանագիտության

բազմաթիվ հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրենց զեկույցնե-
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րը:Զեկուցումներըվերաբերումէինտարբերուղղությունների`

գրականության,պատմության,լեզվաբանության,քաղաքագի-

տությանևայլն:

«Հասարակությունը, պատմությունը և մշակույթը իրանա-

կան աշխարհում» թեմայով կոնֆերանսը կազմակերպել էր

ՆյուՅորքիպետականհամալսարանումգործող«Իրանալեզու

հասարակություններիուսումնասիրությանմիջազգայինընկե-

րակցությունը» (ASPS: Association for the Study of Persionate

Societies):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20ապրիլի2004)

5ապրիլի–Հայկականբարեգործականընդհանուրմիությաննախա-
գահՊերճՍեդրակյանըՀՀնախագահի,վարչապետի.արտ-

գործնախարարիհետհանդիպելուցհետոայցելումէԵրևանի

պետական համալսարան: Ի պատիվ բարձրաստիճան հյու-

րի՝ գումարվում է ռեկտորատի ընդլայնված նիստ ԵՊՀ գիտ-

խորհրդի անդամների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և

ուսանողներիներկայացուցիչներիմասնակցությամբ:

Հանդիպման վերջում ԵՊՀ ռեկտոր Ռ. Մարտիրոսյանը

ՀԲԸՄնախագահՊերճՍեդրակյանինէհանձնումԵՊՀհոբե-

լյանականոսկեհուշամեդալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20ապրիլի2004)

14ապրիլի–ՀայաստանումԵԱՀԿգրասենյակիտնօրեն,քաղաքա-
կանգիտություններիդոկտորՎ.Ֆ.ՊրյախիննայցելումէԵՊՀ

ու Վարդգես և ՌիտաՊալեանների անվան դահլիճում հան-

դես գալիս «ԵԱՀԿ պատմությունը, գործունեությունը և արդի

խնդիրները» թեմայով դասախոսությամբ` անդրադառնալով

հատկապես «սառը պատերազմից» հետո ընկած ժամանա-

կաշրջանումԵԱՀԿ-իդերին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի2004)

15ապրիլի –ԱբովյանփողոցումգտնվողԵՊՀհիմնադիրշենքիետ-
նամասումտեղիէունենումնորմասնաշենքիկառուցմանհան-
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դիսավորհիմնարկեքը,որիններկաէինհամալսարանիղեկա-

վարությունը, ֆակուլտետների դեկաններ, պրոֆեսորադասա-

խոսականկազմիներկայացուցիչներ,ուսանողներ,հյուրեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20ապրիլի2004)

17-18 ապրիլի – «Հայաստանում քաղաքացիական կրթության

ծրագրի» (CEP) մասնակցությամբ ԵՊՀ-ում կազմակերպվում

է գիտաժողով` քաղաքացիություն, միջազգային հարաբերու-

թյուններ, գրականագիտություն, տնտեսագիտություն, բանա-

սիրությունմասնագիտություններիգծով:

Շուրջ60մասնակիցներ,որոնքներկայացնումէինԵրևանն

ու հանրապետության մի շարք քաղաքներ (Գյումրի, Իջևան,

Հրազդան,Գորիսևայլն), ընտրվել էինկոնֆերանս-բանավե-

ճինմասնակցելցանկացողավելիքանհարյուրդիմողներից:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի2004)

20ապրիլի–«Երևանիպետականհամալսարաննընդդեմցեղասպա-
նության» ծրագրի շրջանակներում ԵՊՀ Վարդգես և Ռիտա

Պալեաններիանվանդահլիճումտեղիէունենում«Հայոցցե-

ղասպանության հիմնախնդիրները» թեմայով գիտաժողովի

բացում:Բացմանխոսքով հանդես է գալիսԵՊՀպրոռեկտոր

պրոֆ.Ա.Հ.Սիմոնյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի2004)

7մայիսի –ԵՊՀՎարդգեսևՌիտաՊալեաններիանվանդահլիճում
ԱՄՆ-իբարձրագույնռազմականքոլեջիուսանողներնուդա-

սախոսները հանդիպում ենՄիջազգային հարաբերություննե-

րի ֆակուլտետի ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական

կազմի ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպում-քննարկմանը,

որիններկաէրնաևՀՀ-ումԱՄՆ-իդեսպանատանռազմական

կցորդը, հիմնականում շոշափվում են միջազգային քաղաքա-

կանությանըվերաբերողհարցեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի2004)
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15-17մայիսի–Իրավաբանականֆակուլտետիուսումնականդատա-
կաննիստերիդահլիճումանցկացվումէմիջբուհականուսանո-

ղական գիտաժողով` «Եվրոպական իրավականարժեքներին

ՀայաստանիՀանրապետությանինտեգրումը»թեմայով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հունիսի2004)

21 մայիսի – ԵՊՀ-ում կազմակերպվում է «Ֆրանսիա-Հայաստան.
մշակութայիներկխոսություն»թեմայովգիտաժողով՝նվիրված

հայ-ֆրանսիականլեզվամշակութայինկապերին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հունիսի2004)

25-28մայիսի –ՀայաստանիՎ.Սարգսյանիանվանառաջինռազ-
մական բարձրագույն ուսումնական հաստատության հիմ-

նադրման 10-ամյակին նվիրված կուրսանտական գիտական

4-րդկոնֆերանսինակտիվորենմասնակցումեննաևԵՊՀքի-

միականֆակուլտետիուսանողները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունիսի2004)

27-29մայիսի –Նորպայմանագիրկնքելունպատակովհամալսարա-
նում հյուրընկալվում է Կալիֆոռնիայի (Ֆրեզնո) պետհամալ-

սարանիպաշտոնականպատվիրակությունը՝ռեկտոր,դոկտոր

ՋոնՎելթիիգլխավորությամբ:Պատվիրակությանկազմումէին

նաևՖրեզնոյիհամալսարանիհայագիտությանամբիոնիվա-

րիչ,պրոֆ.ՏիգրանԳույումճյանըևԵՊՀպատվավորդոկտոր,

պրոֆ.Բարլո(Պարույր)Տեր-Մկրտչյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հունիսի2004)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանը տալիս է 2821 շրջա-
նավարտ՝ ըստ հետևյալ ֆակուլտետների` Մաթեմատիկայի`

67 բակալավր, 18 մագիստրոս,Մեխանիկայի` 29 բակալավր,

12մագիստրոս,Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատի-

կայի` 132 բակալավր, 58 մագիստրոս,Ֆիզիկայի` 70 բակա-

լավր,32մագիստրոս,Ռադիոֆիզիկայի`56բակալավր,22մա-

գիստրոս,Քիմիական`110բակալավր,11մագիստրոս,Կենսա-
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բանական` 77 բակալավր, 38 մագիստրոս,Երկրաբանական`

48բակալավր,19մագիստրոս,Աշխարհագրական`60բակա-

լավր,14մագիստրոս,Տնտեսագիտության`251բակալավր,92

մագիստրոս,Պատմության`71բակալավր,39մագիստրոս,Փի-

լիսոփայության,սոցիոլոգիայիևհոգեբանության`138բակա-

լավր,62մագիստրոս,Միջազգայինհարաբերությունների`128

բակալավր,67մագիստրոս,Բանասիրական`134բակալավր,

56 մագիստրոս, Ժուռնալիստիկայի` 50 բակալավր, 15 մա-

գիստրոս,Ռուսբանասիրության`45բակալավր,6մագիստրոս,

Ռոմանագերմանական բանասիրության` 228 բակալավր, 55

մագիստրոս,Արևելագիտության`129բակալավր,39մագիստ-

րոս,Իրավաբանական`215բակալավր,57մագիստրոս,Աստ-

վածաբանության`53բակալավր,18մագիստրոս:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2003-2004

ուստարի,Երևան,2004,էջ38)

հունիս –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէշրջանավարտներ՝ըստ
հետևյալ ֆակուլտետների՝ Հումանիտար գիտությունների՝ 75,

Տնտեսագիտության՝45,Կիրառականարվեստի20։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2003-2004ուստաի,Երևան,2004,էջ370,372,375)

3հունիսի –ԵՊՀՎարդգեսևՌիտաՊալեաններիանվանդահլիճում
տեղիէունենումՀՀարտաքինգործերինախարարՎ.Օսկա-

նյանի հանդիպումը Միջազգային հարաբերությունների ֆա-

կուլտետիուսանողներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունիսի2004)

30հունիսի–ԵՊՀգիտխորհուրդըմիաձայնորոշումէընդունումնոր
ուսումնական տարվանից համալսարանում բացել Սոցիոլո-

գիայիֆակուլտետ:

(Տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք`

http://www.ysu.am/site/index.php?lang=1&page=3&p_num=&id=77,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,15հուլիսի2004)



379

2004

4սեպտեմբերի –ՀամալսարանիգիտխորհրդիորոշմամբԻրանիԻս-
լամականՀանրապետությաննախագահՄուհամմադԽաթա-

միինհասարակական-քաղաքականակնառուգործունեության

համարշնորհվումէԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչում:

(Երևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2003-2004

ուստարի,Երևան,2004,էջ25)

9սեպտեմբերի–ԵրկօրյապաշտոնականայցովՀՀ-ումգտնվողԻրա-
նիԻսլամականՀանրապետությաննախագահՍեյեդՄուհամ-

մադԽաթամինայցելումէԵրևանիպետականհամալսարանև

հանդիպումպրոֆեսորադասախոսականկազմիև ուսանողու-

թյաններկայացուցիչներիհետ:Ներկաէիննաևբարձրաստի-

ճանայլհյուրերթե՛Իրանիցևթե՛Հայաստանից:

ՀանդիպմանվերջումԵՊՀռեկտորՌ.ՄարտիրոսյանըԻԻՀ

նախագահին հանձնեց ԵՊՀ պատվավոր դոկտորի կոչման

վկայականըևԵՊՀհոբելյանականոսկեհուշամեդալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20սեպտեմբերի2004)

17 սեպտեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի դահլիճում տեղի է ունենում
ՀայաստանիևԱրցախիբուհերի,այդթվում՝ԵՊՀուսմանմեջ

առաջավորմիխումբուսանողների«Բարեկամություն»անվա-

նականկրթաթոշակիհանձնմանարարողությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30սեպտեմբերի2004)

30սեպտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբԲուլղարիայինախա-
գահԳեորգիՊրվանովին հասարակական-քաղաքականակ-

նառուգործունեությանհամարշնորհվումէԵՊՀպատվավոր

դոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2003-2004

ուստարի,Երևան,2004,էջ25)

2հոկտեմբերի –ԵռօրյապաշտոնականայցովՀՀ-ումգտնվողՌԴ
ԴաշնայինժողովիԴաշնությանխորհրդի նախագահՍերգեյ

Միրոնովը հանդիպում է Երևանի պետական համալսարանի



380

2004

գիտական խորհրդի անդամների, պրոֆեսորադասախոսա-

կանկազմիևուսանողությաններկայացուցիչներիհետ:Ներ-

կաէիննաևՀՀԱԺնախագահԱ.Բաղդասարյանը,Ս.Միրո-

նովինուղեկցողպաշտոնատարանձինքևլրատվամիջոցների

ներկայացուցիչներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հոկտեմբերի2004)

4-17 հոկտեմբերի – Ասիական սեյսմոլոգիական հանձնաժողովի
5-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում Վարդգես և Ռիտա

Պալեանների անվան դահլիճում անցկացվում են նախասիմ-

պոզիումայինուսուցմանդասընթացներ,որոնքԵՊՀաջակցու-

թյամբ կազմակերպել էին Ասիական սեյսմոլոգիական հանձ-

նաժողովն(ASC)ուՀայկականսեյսմոլոգիայիևերկրիֆիզի-

կայիասոցիացիան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հոկտեմբերի2004)

5 հոկտեմբերի – ՀՀ նախագահՌ.Քոչարյանի հրավերով երկօրյա
պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Բուլղարիայի

ՀանրապետությաննախագահԳեորգիՊրվանովըհանդիպում

էԵՊՀգիտխորհրդիանդամների,պրոֆեսորադասախոսական

կազմիևուսանողությաններկայացուցիչներիհետ:

ՀանդիպմանվերջումռեկտորՌ.ՄարտիրոսյանըԳ.Պրվա-

նովինէհանձնումԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչմանվկայա-

կանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հոկտեմբերի2004)

6-12 հոկտեմբերի – Կազմակերպվում էԵՊՀ 85-ամյակին ևՄաթե-
մատիկայի ֆակուլտետի 80-ամյակին նվիրված միջազգային

գիտաժողով`«Մասնականածանցյալներովդիֆերենցիալհա-

վասարումներըգլոբալևերկրաչափականտեսանկյուններից»

թեմայով:Այնկազմակերպել էինԵրևանիպետականհամալ-

սարանը և ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտը` Շվեդի-

այիգիտություններիթագավորականակադեմիայի,Վիեննայի

ՎոլֆգանգՊաուլի ինստիտուտի, «Հետազոտական մաթեմա-
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տիկա»,«Պրոմեթևս-Գիտություն»ևԳԱՏԱՀհիմնադրամների

հովանավորությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հոկտեմբերի2004)

8հոկտեմբերի –ԲրազիլացիաշխարհահռչակգրողՊաոլոԿոելյոն,
որինընդունելէինՀՀնախագահը,մշակույթիևերիտասարդու-

թյանհարցերինախարարը,հյուրընկալվումէԵրևանիպետա-

կանհամալսարանում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հոկտեմբերի2004)

21հոկտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբհասարակական-քա-
ղաքականակնառուգործունեությանհամարԵՊՀպատվավոր

դոկտորի կոչում է շնորհվում Առնոլդ Ռյուտելին (Էստոնիա):

Նույն նիստում հասարակական, հայրենասիրական, մշակու-

թային բեղուն գործունեության և քրիստոնեական քարոզչու-

թյանասպարեզումձեռքբերածակնառունվաճումներիհամար

ԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչումէ շնորհվումնաևԱմենայն

հայոցկաթողիկոսԳարեգինԲ-ին:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2003-2004

ուստարի,Երևան,2004,էջ25)

5նոյեմբերի –ՆԱՏՕ-իգլխավորքարտուղարՅաապդեՀուուպՍհե-
ֆերըևնրանուղեկցողպատվիրակությունը,որտարածաշրջա-

նային այցով գտնվում էին Երևանում, հանդիպում են ԵՊՀ

գիտխորհրդիանդամների,պրոֆեսորադասախոսականկազմի

ևուսանողությաններկայացուցիչներիհետ:ՆերկաէրնաևՀՀ

պաշտպանությաննախարարՍերժՍարգսյանը:

ՌեկտորՌ.ՄարտիրոսյանըՆԱՏՕ-իգլխավորքարտուղարին

էընծայումԵՊՀոսկեհուշամեդալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,8նոյեմբերի2004)

16նոյեմբերի –ՊաշտոնականայցովՀայաստանումգտնվողԷստո-
նիայինախագահԱռնոլդՌյուտելըհանդիպումէԵրևանիպե-
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տականհամալսարանիգիտխորհրդիանդամների,ուսանողու-

թյանևդասախոսականկազմիներկայացուցիչներիհետ:

 ԵՊՀռեկտորՌ.ՄարտիրոսյանըԷստոնիայինախագահինէ

հանձնումԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչմանվկայական:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20նոյեմբերի2004)

18նոյեմբերի –Երևանիպետականհամալսարանըհյուրընկալումէ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.ԱմենայնհայոցկաթողիկոսԳարեգինԲ-ին:Առիթը

վերջինիսգահակալության5-րդտարեդարձնէր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի2004)

1 դեկտեմբերի – Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի
ֆակուլտետի համակարգչային լսարաններում և համակարգ-

չային կենտրոնում անցկացվում է ուսանողական թիմային

մրցույթ: Դա, փաստորեն, համաշխարհային ուսանողական

օլիմպիադաէ,որիպաշտոնականանվանումնէACMICPC:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10դեկեմբերի2004)
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2004-2005ուստարումԵրևանիպետականհամալսարանումդա-

սախոսումէին221պրոֆեսոր,487դոցենտ,312ասիստենտ,453դա-

սախոս:
(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2004-2005

ուստարի,Երևան,2005,էջ28)

ԵՊՀ գիտնականներին շնորհվել են միջազգային 14 ծրագրերի
դրամաշնորհներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5հունվարի2006)

ԵՊՀհրատարակչությունը լույսէընծայել125անունգիրք,որը
նրագոյությանընթացքումարձանագրվածամենաբարձրցուցանիշ-
ներիցէր:Այդհրատարակություններիընդհանուրծավալըկազմումէ
3.880հրատ.մամուլ,տպաքանակը`մոտ28.000օրինակ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,5հունվարի2006)

2004-2005ուսումնականտարումԵՊՀբակալավրիատումսովո-
րումէր9511(Քիմիայիֆակուլտետում5-ամյաուսուց.՝337),մագիստ-
րատուրայում՝1837ուսանող,ասպիրանտուրայում՝323ասպիրանտ։

«Իրավագիտություն»,«Տնտեսագիտություն»մասնագիտություն-
ներովերկրորդմասնագիտությամբ(հեռակա)սովորողուսանողների
թիվը202էր:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2004-2005ուստարի,Երևան,2004,էջ32-36)

2004-2005 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում
սովորումէ1044ուսանող:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2004-2005ուստարի,Երևան,2005,էջ387)
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20 հունվարի – ԵՊՀ գիտական խորհրդի նիստում քննարկվում է
ԱՄՆ-իպետքարտուղարիօգնականԷլիզաբեթՋոնսիհայտա-
րարությունը՝ԼՂհակամարտությանվերաբերյալ.ընդունվումէ
հայտարարություն,որումմասնավորապեսհույսէրհայտնվում,
որ «Էլիզաբեթ Ջոնսի հայտարարությունը ընդամենը նրա
անձնականկարծիքնէևչիարտահայտումԱՄՆ-իպաշտոնա-
կանտեսակետը,քանիորԱմերիկայիՄիացյալՆահանգները
մշտապեսկառուցողականևհավասարակշռվածդերակատա-
րում է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ
կարգավորմանգործընթացում»:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,25հունվարի2005)

7 փետրվարի – Պատմության ֆակուլտետի խորհուրդը հանդես է
գալիս դատապարտող հայտարարությամբ 2004 թ.փետրվա-
րի 19-ին Բուդապեշտում ադրբեջանցի հանցագործի կողմից
Հայոց բանակի սպա Գուրգեն Մարգարյանի սպանության
տարելիցի առիթով:  Հայտարարությունում Հունգարիայի իշ-
խանություններիցևդատարանիցպահանջվումէր,որնողկալի
մարդասպանըստանաարժանիպատիժ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15փետրվարի2005)

8փետրվարի –Միջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետիու-
սանողությանևպրոֆեսորադասախոսականկազմիհյուրնէր
ՀՀարտգործնախարարՎարդանՕսկանյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,15փետրվարի2005)

1-5 մարտի – ԵՊՀ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնը և Տորոնտոյի
(Կանադա) դեղագործության ֆակուլտետը Ֆիզիկայի ֆա-
կուլտետիդեկան,պրոֆեսորՍ.ՀարությունյանիևՏորոնտոյի
համալսարանի պրոֆեսոր Տ. Չալիկյանի նախաձեռնությամբ
Ծաղկաձորումկազմակերպումէ«Հիդրատացիանևմոլեկուլի
ճանաչմանթերմոդինամիկան»թեմայովգիտաժողով,որըհո-
վանավորումէինԵՊՀ-ն,Տորոնտոյիհամալսարանը,Հայռուս-
գազարդը,NFSAT-ը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի2005)



385

2005

16-17մարտի –ԵՊՀԵ.Չարենցիանվանդահլիճումտեղիէունենում
ռուսաց լեզվի հանրապետական-միջբուհական օլիմպիադան,

որինմասնակցումէին100-իցավելիուսանողներտարբերբու-

հերից`ԵՊՀ-ից,Վ.Բրյուսովիանվանպետականլեզվաբանա-

կան,Մ.Հերացուանվանպետականբժշկական,Հայաստանի

պետական ճարտարագիտական, Ռուս-հայկական (Սլավո-

նական),Խ.Աբովյանիանվանպետականմանկավարժական,

Գավառի տարածաշրջանային պետական համալսարաննե-

րից, Գյուղատնտեսական ակադեմիայից, Ֆիզկուլտուրայի

հայական պետական, Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան

մանկավարժականինստիտուտներից:Օլիմպիադայիններկա

էին ԵՊՀ ռեկտոր, ակադեմիկոս Ռ. Մարտիրոսյանը, ՀՀ-ում

ՌԴ դեսպանԱնատոլիԴրյուկովը, դեսպանատան և բուհերի

այլներկայացուցիչներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10ապրիլի2005)

31մարտի–ՀՀժամանածՍիրիայիցեղապետերըպաշտոնականայ-
ցովեղաննաևԵրևանիպետականհամալսարանում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10ապրիլի2005)

11ապրիլի –ՀՀնախագահՌոբերտՔոչարյանըհանդիպումէՏնտե-
սագիտության ֆակուլտետի ուսանողների և պրոֆեսորադա-

սախոսականկազմիհետ:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20ապրիլի2005)

19-20ապրիլի –ԵՊՀուսանողականկառույցներիմիացյալուժերով
ևռեկտորատիանմիջականաջակցությամբկազմակերպվումէ

ուսանողականգիտականնստաշրջան`«Հայոցցեղասպանու-

թյանխնդիրներըXXIդարում»թեմայով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի2005)

21ապրիլի – Հայոց մեծ եղեռնի 90-րդտարելիցի կապակցությամբ
մեծ դահլիճում գումարվում էԵՊՀ գիտխորհրդի ընդլայնված

նիստ:Գիտխորհրդիանդամներիցբացի՝նիստինմասնակցում
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էինպրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ և

ուսանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի2005)

11մայիսի –ԵՊՀուսանողականգիտականընկերությունըՊալեան-
ներիանվանդահլիճումկազմակերպումէգիտաժողով`նվիր-

ված Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի

և Շուշիի ազատագրման 13-ամյակին: Գիտաժողովին մաս-

նակցում էին ուսանողներտարբեր ֆակուլտետներից, դասա-

խոսներ,լրագրողներ,հյուրեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մայիսի2005)

28 մայիսի – ԵՊՀ ուսանողությունը և պրոֆեսորադասախոսական
կազմըմասնակցումենԱրագածլեռանշուրջկազմակերպված

Միասնությանշուրջպարին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հունիսի2005)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանը տալիս է 3081 շրջա-
նավարտ՝ ըստ հետևյալ ֆակուլտետների. Մաթեմատիկայի`

62 բակալավր, 27 մագիստրոս,Մեխանիկայի` 32 բակալավր,

10մագիստրոս,Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատի-

կայի` 166 բակալավր, 48 մագիստրոս,Ֆիզիկայի` 91 բակա-

լավր,47մագիստրոս,Ռադիոֆիզիկայի`70բակալավր,20մա-

գիստրոս,Քիմիական`111բակալավր,18մագիստրոս,Կենսա-

բանական` 91 բակալավր, 50 մագիստրոս,Երկրաբանական`

66բակալավր,21մագիստրոս,Աշխարհագրական`49բակա-

լավր,16մագիստրոս,Տնտեսագիտության`229բակալավր,101

մագիստրոս, Պատմության` 116 բակալավր, 46 մագիստրոս,

Փիլիսոփայության և հոգեբանության` 79 բակալավր, 45 մա-

գիստրոս,Սոցիոլոգիայի` 80 բակալավր, 29 մագիստրոս,Մի-

ջազգայինհարաբերությունների`150բակալավր,85մագիստ-

րոս, Բանասիրական` 138 բակալավր, 58 մագիստրոս, Ժուռ-

նալիստիկայի`48բակալավր,23մագիստրոս,Ռուսբանասի-

րության`50բակալավր,9մագիստրոս,Ռոմանագերմանական



387

2005

բանասիրության` 248 բակալավր, 66 մագիստրոս,Արևելագի-

տության` 121 բակալավր, 54 մագիստրոս,Իրավաբանական`
203բակալավր,51մագիստրոս,Աստվածաբանության`40բա-
կալավր,17մագիստրոս:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2004-2005

ուստարի,Երևան,2005,էջ38)



հունիս –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէշրջանավարտներ՝ըստ
հետևյալ ֆակուլտետների՝ Բնական գիտությունների՝ 44, Հու-
մանիտարգիտությունների՝99,Տնտեսագիտության՝44,Կիրա-
ռականարվեստի՝18։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2004-2005ուստարի,Երևան,2005,էջ388,393,395,399)

3-5հունիսի –Ստեփանակերտումտեղիէունենումհայոցգրերիգյու-
տիևարցախահայդպրությանկենտրոնի`Ամարասիդպրոցի
հիմնադրման1600-ամյակիննվիրվածկրթականմիջազգային
գիտաժողով, որը կազմակերպել էին ԼՂՀ և ՀՀ Կառավարու-
թյունները,ՀՀպետականբուհերիռեկտորներիխորհուրդը:
Գիտաժողովն իրաշխատանքներըավարտեցՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
գլխավորքարտուղարինուղղվածուղերձիընթերցմամբ,որտեղ
մասնավորապեսդիմումէինՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին,որնաԼեռնային
Ղարաբաղումդեռևս405թ.հիմնադրվածԱմարասկրթօջախի
համալիրըվերցնիիրհովանավորությանտակ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունիսի2005)

7հունիսի –ԵՊՀ-ումանցկացվումէ«Լավագույնուսանող»5-րդհո-
բելյանականմրցանակաբաշխությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30հունիսի2005)

19 հուլիսի – Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը
որոշում է ընդունում (N 975-Ն) «Հայաստանի Հանրապետու-
թյանպետականբարձրագույնուսումնականհաստատության
խորհրդիձևավորմանկարգըհաստատելումասին»:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունվարի2006)
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5սեպտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբԻնտերպոլիգլխավոր
քարտուղարՌոնալդՔեննեթՆոբլին(ԱՄՆ)իրավապահպան
և հասարակական-քաղաքական ոլորտներում միջազգային
ակնառուգործունեությանհամարշնորհվումէԵՊՀպատվա-
վորդոկտորիկոչում:

Նույն նիստում հասարակական-քաղաքական ակնառու
գործունեության համար ԵՊՀպատվավոր դոկտորի կոչում է
շնորհվում նաև Ֆինլանդիայի նախագահ Տարյա Կաարինա
Հալոնենին:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2004-2005

ուստարի,Երևան,2005,էջ25)

11-15 սեպտեմբերի – ՀՀԳԱԱ-ի, Կրթության և գիտության նախա-
րարության, Երևանի պետական համալսարանի, Երևանի Ա.
Ալիխանյանի անվան ֆիզիկայի ինստիտուտի, Ֆիզիկոսների
հայկականընկերակցությանուՀՀԳԱԱֆիզիկայիևաստղա-
ֆիզիկայիգիտականխորհրդինախաձեռնությամբԵրևանում
կազմակերպվում է հայ ֆիզիկոսների առաջին համաշխար-
հայինկոնգրեսը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20սեպտեմբերի2005)

20-27սեպտեմբերի –ԵՊՀԾաղկաձորիհանգստյանտանըտեղի է
ունենում«Հարմոնիկանալիզևմոտավորություններ»թեմայով
երրորդ միջազգային գիտաժողովը: Այն կազմակերպվել էր
Երևանի պետական համալսարանի և ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատի-
կայի ինստիտուտի համատեղ ջանքերով և «Հետազոտական
թեմատիկա», «Պրոմեթևս-Գիտություն», ԳԱՏՀ հիմնադրամ-
ներիևՄիջազգայինմաթեմատիկականմիությանհովանավո-
րությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հոկտեմբերի2005)

27սեպտեմբերի –ՀՀնախագահՌ.Քոչարյանիհրավերովպաշտո-
նական այցով Հայաստանում գտնվող (սեպտեմբերի 26-28)
ՖինլանդիայիՀանրապետությաննախագահՏարյաՀալոնե-
նըամուսնու՝ՊեննտիՅարայարվիիևիրենուղեկցողպատվի-
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րակությանհետհանդիպումէունենումԵՊՀգիտխորհրդիան-
դամներիևուսանողությաններկայացուցիչներիհետ:
ՎերջումԵՊՀռեկտորՌ.ՄարտիրոսյանըՏ.Հալոնենինհանձ-

նեցԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչմանվկայական:
(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30սեպտեմբերի2005)

28 սեպտեմբերի – Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարՌոնալդՔեն-
նեթՆոբլըԵՊՀՊալեաններիանվան դահլիճում հանդիպում
էպրոֆեսորադասախոսականկազմիևուսանողության(ոչմի-
այնհամալսարանական)հետ:Հանդիպմանըներկաէիննաև
ներկայացուցիչներ ՀՀ ՆԳ նախարարությունից, Ինտերպոլի
հայաստանյանգրասենյակից:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հոկտեմբերի2005)

հոկտեմբեր–ԵՊՀուսանողականխորհուրդըկազմակերպումէմշա-
կութայինխոշորմիջոցառում,որինմասնակցելեննաևԵրևա-
նիթատրոնիևկինոյիպետականինստիտուտի,ԵրևանիԿոմի-
տասիանվանկոնսերվատորիայի,Մ.Հերացուանվանպետա-
կանբժշկականհամալսարանի,Խ.Աբովյանիանվանպետա-
կանմանկավարժականհամալսարանիշնորհալիուսանողներ:
Միջոցառմանըներկաենգտնվելավելիքան500համալսարա-
նականներևհյուրեր:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2005-2006

ուստարվագործունեություն,Երևան,2006,էջ402)

6հոկտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբԼատվիայինախագահ
Վայրա-Վիկե Ֆրեյբերգային հասարակական-քաղաքական
ակնառուգործունեությանհամարշնորհվումէԵՊՀպատվա-
վորդոկտորիկոչում:

ՆույննիստումՄիչիգանիհամալսարանիհայագիտության
ամբիոնի վարիչ Գևորգ Բարդակչյանին գիտության ասպա-
րեզումձեռք բերածակնառու նվաճումների համարնույնպես
շնորհվումէԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն2004-2005

ուստարի,Երևան,2005,էջ25)
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8հոկտեմբերի–ՀՀնախագահՌ.Քոչարյանիհրավերովհոկտեմբերի
6-ինպաշտոնականայցովՀայաստանժամանածԼատվիայի
ՀանրապետությաննախագահտիկինՎայրա-ՎիկեՖրեյբեր-
գանամուսնու` ԻմանթսՖրեյբերգայի հետ հյուրընկալվում է
Երևանիպետականհամալսարանումևմասնակցումայդառ-
թիվ գումարված գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստին:
ՀանդիպմանվերջումԵՊՀռեկտորՌ.ՄարտիրոսյանըԼատ-
վիայի նախագահին է հանձնում ԵՊՀ պատվավոր դոկտորի
կոչմանվկայականըևԵՊՀհոբելյանականոսկեհուշամեդալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հոկտեմբերի2005)

13հոկտեմբերի – ՀայաստանիՀանրապետությանԿառավարությու-
նը որոշում (N 1894-Ն) է ընդունում «Երևանիպետականհա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
կանոնադրությունըհաստատելուևՀՀԿառավարության2001
թվականի դեկտեմեբերի 15-ի N 1222-Ն որոշման մեջփոփո-
խությունևլրացումկատարելումասին:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետությանպաշտոնականտեղեկագիր»,

N74(446)30նոյեմբերի2005,էջ66,68,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,10հունվարի2006)

19հոկտեմբերի –ՀայբանասիրությանֆակուլտետիԵ.Չարենցիան-
վանդահլիճումֆակուլտետիուսանողների ևպրոֆեսորադա-
սախոսական կազմի հետ հանդիպում էարգենտինահայան-
վանիբանաստեղծուհիԱլիսիաԿիրակոսյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10նոյեմբերի2005)

31հոկտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիէու-
նենումՀայաստանիպետականբուհերիռեկտորներիխորհրդի
նիստը: Այն նվիրված էր ՀՀ-ում սահմանադրական բարեփո-
խումներին: Նիստին մասնակցում էր նաև ՀՀ նախագահի՝
սահմանադրական փոփոխությունների հարցերով ներկայա-
ցուցիչԱրմենՀարությունյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10նոյեմբերի2005)
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4նոյեմբերի –ՀՀԱԳնախարարՎ.ՕսկանյանըհանդիպումէՄի-
ջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողների

հետ:ՀանդիպումընվիրվածէրՀՀ-ումիրականացվողսահմա-

նադրականբարեփոխումներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10նոյեմբերի2005)

12նոյեմբերի –Ե.ՉարենցիանվանդահլիճումտեղիէունենումՀայ-
կականաշխարհագրականընկերությանհերթական՝9-րդհա-

մագումարը, որը համընկնում էր այդ գիտահասարակական

կազմակերպությանհիմնադրման70-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20նոյեմբերի2005)

15նոյեմբերի –ԵՊՀՈՒԳԸ-նևԻրավագիտությանֆակուլտետըհա-
մատեղ կազմակերպում են խորհրդաժողով` նվիրված ՀՀ-ում

սահմանադրականբարեփոխումներիհարցին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20նոյեմբերի2005)

17նոյեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիընդլայնվածնիստումքննարկվում
է ՀՀ-ում սահմանադրական բարեփոխումների հարցը: Գիտ-

խորհրդի անդամներից բացի՝ նիստին մասնակցում էին ամ-

բիոններիվարիչներ,պրոֆեսորադասախոսականկազմիներ-

կայացուցիչներևուսանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20նոյեմբերի2005)

21նոյեմբերի –ԵՊՀմեծդահլիճումտեղիէունենումհամաբուհական
համերգ, որը նվիրված էր Ուսանողների միջազգային օրվան

(նոյեմբերի17):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի2005)

25 նոյեմբերի – Ե. Չարենցի անվան դահլիճում Համազգային հայ
կրթական ու մշակութային միության և Երևանի պետական

համալսարանինախաձեռնությամբտեղիէունենումգիտաժո-

ղով,որընվիրվածէրՀայաստանիառաջինհանրապետության
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հանրայինկրթությանևարվեստինախարարՆիկոլԱղբալյա-

նիծննդյան130-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30նոյեմբերի2005)

2դեկտեմբերի –Ե.Չարենցիանվանդահլիճումտեղիէունենումգի-
տականնստաշրջան`«ՄեսրոպՄաշտոց.Հայգրերիդերնու

նշանակությունը»թեմայով:ԱյնկազմակերպելէրԵՊՀուսա-

նողականգիտականընկերությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10դեկտեմբերի2005)

7 դեկտեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում կնքվում է
համագործակցության պայմանագիր ԵՊՀ-ի և «Սինոփսիս»

ընկերությանմիջև:ԱյդարարողությանըմասնակցումէինԻն-

ֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի, Ֆիզիկայի և

Ռադիոֆիզիկայիֆակուլտետներիուսանողներ,դասախոսներ,

ռեկտորատի անդամներ, «Սինոփսիս» ընկերության աշխա-

տակիցներևԶԼՄ-ներիներկայացուցիչներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20դեկտեմբերի2005)

15դեկտեմբերի –ԵՊՀփիլիսոփայությանևհոգեբանությանֆակուլ-
տետիՈՒԳԸ-նՊալեաններիանվանդահլիճումկազմակերպում

էսեմինար-քննարկում`նվիրված20-րդդարիփիլիսոփայական

ուղղություններից էքզիստենցիալիզմի մարդաբանական հիմ-

նախնդիրներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20դեկտեմբերի2005)

21 դեկտեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբՌուզան Օհանջա-
նյանին(ԱՄՆ)գիտությանասպարեզումձեռքբերածակնառու

նվաճումներիհամարշնորհվումէԵՊՀպատվավորդոկտորի

կոչում,իսկԱբրահամՄութաֆյանին(ԱՄՆ)ԵՊՀուսանողու-

թյանըբարեգործականօգնությունցուցաբերելուհամար`ԵՊՀ

պատվավորբարերարիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2006-2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ32,33)
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2005-2006ուստարումԵրևանիպետականհամալսարանումդա-

սախոսումէին218պրոֆեսոր,486դոցենտ,361ասիստենտ,438դա-

սախոս: Համալսարանում գործում էր 103 ամբիոն: Համալսարանի

ասպիրանտուրայումսովորումէր290ասպիրանտ,որոնք,ըստֆա-

կուլտետների, բաշխված էին հետևյալ կերպ. Մաթեմատիկայի` 14,

Մեխանիկայի`8,Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի`

17,Ֆիզիկայի`22,Ռադիոֆիզիկայի`8,Քիմիայի`17,Կենսաբանու-

թյան22,Երկրաբանության4,Աշխարհագրության9,Տնտեսագիտու-

թյան`42,Միջազգայինհարաբերությունների`15,Պատմության`13,

Փիլիսոփայությանևհոգեբանության`13,Սոցիոլոգիայի`14,Հայբա-

նասիրության` 12, Ժուռնալիստիկայի` 5, Ռուս բանասիրության` 1,

Ռոմանագերմանականբանասիրության`12,Արևելագիտության`13,

Իրավագիտության`19,Աստվածաբանության`9:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2005-2006

ուստարվագործունեություն,Երևան,2006,էջ8,25,35)

2005-2006 ուստարում ԵՊՀ գրադարանի գրքային ֆոնդը

ընդգրկում էր մոտ 2 մլն միավոր գրականություն, որից գիտական`

1154428 միավոր, ուսումնական` 767953: Օտար լեզվով գրականու-

թյունը271273միավորէ:Պահեստայինևգրափոխանակմանֆոնդում

հաշվվումէին37584միավորգիրքևամսագիր:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2005-2006

ուստարվագործունեություն,Երևան,2006,էջ392)

2005-2006ուստարումԵրևանիպետականհամալսարանիԻջևա-

նիմասնաճյուղիուսանողներիթիվը1148էր,որից412-ը՝պետպատ-

վերով:
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Մասնաճյուղումգործումէր4ֆակուլտետ`Բնականգիտություն-

ների,Հումանիտարգիտությունների,Տնտեսագիտության,Կիրառա-

կանարվեստի:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2005-2006

ուստարվագործունեություն,Երևան,2006,էջ404)

2005-2006 ուստարում ԵՊՀ եկամուտների գումարը կազմում է

415858.0հազարդրամ,այդթվում`բյուջետայինընդհանուրֆինան-

սավորում`1164873.0հազարդրամ,ծառայությանդիմաց`2993711.0

հազարդրամ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2005-2006

ուստարվագործունեություն,Երևան,2006,էջ74)

2005-2006 ուսումնական տարում ԵՊՀ բակալավրիատում  սո-

վորումէր10050(Քիմիայիֆակուլտետում5-ամյաուսուցմամբ՝261),

մագիստրատուրայում՝1998ուսանող։

«Իրավագիտություն»,«Տնտեսագիտություն»մասնագիտություն-

ներովերկրորդմասնագիտությամբ(հեռակա)սովորողուսանողների

թիվը220էր:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.

2005-2006ուստարվագործունեություն,Երևան,2006,էջ31-36)

2005-2006 ուսումնական տարում ԵՊՀ ատենախոսական

խորհուրդներում պաշտպանվել է 100 ատենախոսություն, որոնցից

7-ը՝դոկտորական։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.

2005-2006ուստարվագործունեություն,Երևան,2006,էջ63)

9 հունվարի – Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության՝
2005թ.հուլիսի19-ի«ՀայաստանիՀանրապետությանպետա-

կան բարձրագույն ուսումնական հաստատության խորհրդի

ձևավորմանկարգըհաստատելումասին»N975-Նորոշմամբ

հաստատված կարգի 1-ին և 8-րդ կետերին համաձայն` ՀՀ

վարչապետըհաստատումէԵրևանիպետականհամալսարա-
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նիկառավարմանբարձրագույնմարմնի`խորհրդիկազմը(72

անդամ):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունվարի2006)

16 հունվարի – Տեղի ունեցավ ԵՊՀ կառավարման բարձրագույն
մարմնի`նորաստեղծխորհրդիառաջիննիստը:Նիստըվարում

էրՀՀԿԳնախարարՍ.Երիցյանը:Օրակարգումընդգրկված

էր երեք հարց. 1. ԵՊՀ կառավարման խորհրդի նախագահի

ընտրություն, 2. Կազմակերպական բնույթի հարցեր, 3. ԵՊՀ

ռեկտորիընտրությանկարգիհաստատում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունվարի2006)

16հունվարի –ՀՀԿԳնախարարիհրամանովմինչևՀՀօրենսդրու-
թյամբևԵՊՀկանոնադրությամբսահմանվածբացմրցույթով

ռեկտորիընտրություննունշանակումըԵՊՀռեկտորիժամա-

նակավորպաշտոնակատար նշանակվեց բնագիտական ֆա-

կուլտետների ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկ-

տորԷդվարդՎարդանիՉուբարյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունվարի2006)

27 հունվարի – Տեղի է ունենում ԵՊՀ կառավարման բարձրագույն
մարմնի խորհրդի երկրորդ նիստը: Օրակարգում ընդգրկված

էրերեքհարց.1.ԵՊՀխորհրդինախագահիընտրությունը,2.

ԵՊՀխորհրդիաշխատակարգիհաստատումը,3.ԵՊՀռեկտո-

րիընտրություններիընթացակարգիհաստատումը:

ԵՊՀխորհրդինախագահիընտրությանհամարառաջադրվե-

ցինՀՀպաշտպանությաննախարարՍերժՍարգսյանիևԵՊՀ

նախկին ռեկտոր,ակադեմիկոսՌադիկՄարտիրոսյանի թեկ-

նածությունները (վերջինս ինքնաբացարկ հայտնեց): Փակ

(գաղտնի)քվեարկությամբՍ.ՍարգսյանըընտրվեցԵՊՀկա-

ռավարմանխորհրդինախագահ:ՆիստումորոշվեցԵՊՀռեկ-

տորիընտրություններնանցկացնել2006թ.մարտի22-ին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31հունվարի2006)
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2փետրվարի–ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբՀՀԳԱԱակադեմիկոս
ՌադիկՄարտիրոսյանըպարգևատրվում էԵՊՀ«Գիտական

ուսումնասիրությանբնագավառումձեռքբերածնվաճումների

համար»մեդալով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մայիսի2006,

տե՛սնաևԵրևանիպետականհամալսարան.2005-2006

ուստարվագործունեություն,Երևան,2006,էջ20)

28փետրվարի –ԵՊՀպրոֆեսորադասախոսականկազմըևուսանո-
ղությունը մասնակցում են Հանրապետության հրապարակում

տեղի ունեցած հանրահավաքին, որը նվիրված էր սումգայի-

թյանոճրագործության18-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մարտի2006)

13 մարտի – Տեղի է ունենումԵՊՀկառավարմանխորհրդի երրորդ
նիստը,որըվարումէրխորհրդինախագահ,ՀՀպաշտպանու-

թյաննախարարՍերժՍարգսյանը:Օրակարգումդրված էին

խորհրդիքարտուղարիևռեկտորիընտրությանընթացակարգի

ընդունմանհարցեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մարտի2006)

22մարտի –ՏեղիէունենումԵՊՀկառավարմանբարձրագույնմարմ-
նի`խորհրդիչորրորդնիստը,որինմասնակցումէինխորհրդի

72անդամներից70-ը:Բացելովնիստը՝խորհրդինախագահՍ.

Սարգսյանըներկայացնումէօրակարգը`ԵՊՀռեկտորիընտ-

րությանհարցը:ԵՊՀռեկտորիպաշտոնիթափուրտեղիհա-

մար դիմել էր 4 թեկնածու`ԳեղամԳևորգյանը (Մաթեմատի-

կայի ֆակուլտետի դեկան, ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր,

պրոֆեսոր,ՀՀԳԱԱթղթակիցանդամ),ՍամվելՀարությունյա-

նը (Ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան, ֆիզմաթ գիտությունների

դոկտոր,պրոֆեսոր),ԳագիկՂազինյանը (Իրավագիտության

ֆակուլտետի դեկան, իրավաբանական գիտությունների դոկ-

տոր,պրոֆեսոր)ևԱրամՍիմոնյանը(ԵՊՀհումանիտարֆա-

կուլտետների ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկ-
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տոր,պատմականգիտություններիդոկտոր,պրոֆեսոր):Փակ

(գաղտնի)քվեարկությանառաջինևերկրորդփուլերումԵՊՀ

ռեկտորչիընտրվում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի2006)

23 մարտի – Մեծ դահլիճում համալսարանի պրոֆեսորադասախո-
սական կազմի և ուսանողության հետ հանդիպում է ունենում

Սանկտ Պետերբուրգի Էրմիտաժի պետական թանգարանի

տնօրեն,ՌԴԳԱթղթակիցանդամՄիխայիլԲորիսովիչՊիոտ-

րովսկին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մարտի2006)

31մարտի–Ե.Չարենցիանվանդահլիճումտեղիէունենումարցա-
խյանհերոսամարտումզոհվածազատամարտիկՆորայրՄա-

րությանիննվիրվածգրքի(հեղ.՝ԱշոտՊետրոսյան)շնորհան-

դեսը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10ապրիլի2006)

10ապրիլի –ՀՀԿԳնախարարիհրամանովդադարեցվումենբնագի-
տականֆակուլտետներիուսումնականաշխատանքներիգծով

պրոռեկտոր,ՀՀԳԱԱակադեմիկոսԷդվարդՎարդանիՉուբա-

րյանի`ԵՊՀռեկտորիպաշտոնակատարիլիազորությունները`

իրդիմումիհամաձայն:

ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ նույն օրվա մեկայլ հրամանով 2006

թ. ապրիլի 11-ից ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնա-

կատարէնշանակվումհումանիտարֆակուլտետներիուսում-

նականաշխատանքներիգծովպրոռեկտոր,պրոֆեսորԱրամ

ՀրաչիկիՍիմոնյանը`մինչևՀՀօրենսդրությամբսահմանված

կարգովԵՊՀռեկտորիընտրությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20ապրիլի2006)

10ապրիլի –Ռուսբանասիրությանֆակուլտետիպրոֆեսորադասա-
խոսականկազմըևուսանողությունըունկնդրումենՌԴԼեր-

մոնտովյանմիությաննախագահ,Մոսկվայիմիջազգայինհա-
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րաբերությունների պետական ինստիտուտիպրոֆեսոր Վ. Ա.

Զախարովի դասախոսությունը` «Ի՞նչ չգիտենք Լերմոնտովի

մասին»թեմայով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20ապրիլի2006)

20ապրիլի– ԵՊՀուսանողականգիտականընկերությունումկազմա-
կերպվում է «Հայոց ցեղասպանության հայեցակետերնարդի

փուլում»թեմայովուսանողականկոնֆերանս`նվիրվածՀայոց

մեծեղեռնի91-րդտարելիցին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,30ապրիլի2006)

27 ապրիլի – ՀՀ նախագահ Ռ. Քոչարյանի հրավերով պաշտոնա-
կան այցով Հայաստան ժամանած Լիտվայի Հանրապետու-

թյաննախագահՎալդասԱդամկուսըհանդիպումէԵՊՀգիտ-

խորհրդի անդամների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և

ուսանողությաններկայացուցիչներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մայիսի2006)

27ապրիլի–ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումտեղիէունենում
միջբուհականուսանողականգիտաժողով`«Հայոցցեղասպա-

նությանճանաչմանհիմնախնդիրներըևմարտավարությունը»

թեմայով՝նվիրվածՄեծեղեռնի91-րդտարելիցին:Այնկազմա-

կերպելէինԵՊՀՈՒԳԸ-նևՀՅԴ«ՆիկոլԱղբալյան»ուսանո-

ղականմիությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10մայիսի2006)

11-13մայիսի – INTASծրագրի«Եվրասիականքաղաքագիտական
ցանց ետխորհրդային տարածաշրջանում ռեժիմների փո-

փոխությունների համեմատական հետազոտություն» դրա-

մաշնորհիշրջանակումԵվրասիականքաղաքականհետազո-

տությունների ցանցըԵՊՀ-ի հետՊալեաններիանվան դահ-

լիճումանցկացնումէ«Ինստիտուցիոնալփոխակերպումներև

ինստիտուցիոնալդիզայնիհամեմատությունըետխորհրդային

երկրներում»թեմայովգիտաժողով,որին,բացիհամալսարա-



399

2006

նականներից, մասնակցում էին նաև արտասահմանյան մի

շարքերկրներիգիտնականներևհյուրեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մայիսի2006)

15 մայիսի – Տեղի է ունենում ԵՊՀ կառավարմանխորհրդի նիստ:
ԿատարվումէրԵՊՀռեկտորիկրկնակիընտրություն:Նիստը

վարումէրխորհրդինախագահ,ՀՀպաշտպանությաննախա-

րարՍ.Սարգսյանը:Խորհրդի72անդամներիցներկաէին71-ը:

Փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքներով Արամ Սիմո-

նյանըընտրվումէԵՊՀռեկտոր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20մայիսի2006)

19մայիսի –ՏեղիէունենումԵՊՀնորմասնաշենքիհանդիսավորբա-
ցումըԱբովյանփողոցիN52հասցեում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,31մայիսի2006)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանը տալիս է 3411 շրջա-
նավարտ` ըստ հետևյալ ֆակուլտետների` Մաթեմատիկայի`

73 բակալավր, 25 մագիստրոս,Մեխանիկայի` 31 բակալավր,

8 մագիստրոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատի-

կայի` 189 բակալավր, 48 մագիստրոս,Ֆիզիկայի` 96 բակա-

լավր, 35 մագիստրոս, Ռադիոֆիզիկայի` 72 բակալավր, 28

մագիստրոս,Քիմիայի` 113 բակալավր, 16 մագիստրոս,Կեն-

սաբանության` 94 բակալավր, 53 մագիստրոս, Երկրաբանու-

թյան`61բակալավր,17մագիստրոս,Աշխարհագրության`53

բակալավր, 14 մագիստրոս, Տնտեսագիտության` 255 բակա-

լավր,136մագիստրոս,Պատմության`115բակալավր,44մա-

գիստրոս,Փիլիսոփայությանևհոգեբանության`97բակալավր,

43մագիստրոս,Սոցիոլոգիայի`79բակալավր,37մագիստրոս,

Միջազգային հարաբերությունների` 171 բակալավր, 81 մա-

գիստրոս,Հայբանասիրության` 133բակալավր, 61մագիստ-

րոս,Ժուռնալիստիկայի`58բակալավր,22մագիստրոս,Ռուս

բանասիրության`68բակալավր,17մագիստրոս,Ռոմանագեր-

մանական բանասիրության` 293 բակալավր, 89 մագիստրոս,
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Արևելագիտության` 141 բակալավր, 61 մագիստրոս,Իրավա-

գիտության`241բակալավր,80մագիստրոս,Աստվածաբանու-

թյան`46բակալավր,17մագիստրոս:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2005-2006

ուստարվագործունեություն,Երևան,2006,էջ38)



հունիս –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէշրջանավարտներ՝ըստ
հետևյալ ֆակուլտետների՝ Բնական գիտությունների՝ 48, Հու-

մանիտարգիտությունների՝98,Տնտեսագիտության՝52,Կիրա-

ռականարվեստի՝20։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.հաշվետվություն

2005-2006ուստարվա,Երևան,2006,էջ406,408,412,415)

1 հունիսի – ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբ Սեյմուր Փափերթին
(ԱՄՆ-իՄասաչուսեթսիտեխնոլոգիականինստիտուտ)գիտու-

թյանասպարեզումձեռքբերածակնառունվաճումներիհամար

շնորհվումէԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2005-2006

ուստարվագործունեություն,Երևան,2006,էջ22)

9հունիսի –Պալեաններիանվանսրահումհամալսարանիպրոֆեսո-
րադասախոսականկազմիևուսանողությանհետհանդիպումէ

արվեստիևգիտություններիամերիկյանակադեմիայի,գիտու-

թյուններիևճարտարագիտությանազգայինակադեմիաների,

նաևՖրանսիայի,Նորվեգիայի,Բավարիայիգիտությունների

ակադեմիաների և Լոնդոնի թագավորական գիտական ընկե-

րությանարտասահմանյանանդամ,Սթենֆորդիհամալսարա-

նիհամակարգչայինծրագրավորմանարվեստիվաստակավոր

պրոֆեսոր,դոկտորԴոնալդԷ.Կնութը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունիսի2006)

13-15 հունիսի – ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նա-
խարարությանֆինանսավորմամբուերիտասարդականմիջո-

ցառումների կազմակերպման կենտրոնի նախաձեռնությամբ
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ԵՊՀ-ումանցկացվումէ«Երիտասարդություն,իրականություն,

հեռանկարներ» թեմայով համահայկական երիտասարդա-

կան երկրորդ համաժողովը, որին մասնակցում էին ՀՀ, ԼՂՀ

և Ջավախքի 80 երիտասարդական կազմակերպությունների,

կուսակցությունների երիտասարդական թևերի, բուհերի, հաշ-

մանդամների, սկաուտների և իրավաբանների միությունների,

բարեգործական ՀԿ-ների շուրջ 300, ինչպես նաևպետական

կառավարման մարմինների և ՀՀ-ում գործող միջազգային

կազմակերպությունների22ներկայացուցիչներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,20հունիսի2006)

28 հունիսի – Երևանիպետական համալսարանում հյուրընկալվում
էրըստIBFաշխարհիհնգակիևըստIBOաշխարհիքառակի

հաղթող,ավստրալաբնակՎախթանգ(Վիկ)Դարչինյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հուլիսի2006)

3հուլիսի –Երևանիպետականհամալսարանինախաձեռնությամբ
ԵՊՀհյուրերիտանդահլիճումտեղիէունենում«Սիմետրիայի

մեթոդներըֆիզիկայում»թեմայով12-րդմիջազգայինգիտաժո-

ղովիառաջիննիստը`նվիրվածԴուբնայիԱտոմայինհետազո-

տությունների միացյալ ինստիտուտի հիմնադրման 50-ամյա-

կին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,10հուլիսի2006)

5սեպտեմբերի –Աստվածաբանությանֆակուլտետիուսանողներիև
դասախոսներիհետհանդիպումէՍիրիայիԱրաբականՀան-

րապետությանմուֆթիշեյխԱհմադՆադրալԴինՀասսունին:

(Տե՛ս«Հայաստան»,15սեպտեմբերի2006,

տե՛սնաևՍիրիայիԱրաբականՀանրապետությանմուֆթինԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/

hy/223DtAxDA65V6w77LgScjhM79B,մուտք՝06.07.9019)

12սեպտեմբերի –ԵրևանիպետականհամալսարանէայցելումԻրա-
նիԻսլամականՀանրապետությանՄեջլիսինախագահՂոլամ
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ԱլիՀադդադԱդելը:ՀանդիպմանվերջումԵՊՀռեկտորըՄեջ-

լիսինախագահինպարգևատրումէԵՊՀոսկեմեդալով:

 (Տե՛ս«Առավոտ»,13սեպտեմբերի2006,

«Հայաստան»,15սեպտեմբերի2006,

տե՛սնաևԻԻՀՄեջլիսինախագահըմայրբուհում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

fpVS4ITNyhTQHXLajARZhu5oAn,մուտք՝06.07.9019)

12սեպտեմբերի–ԿենտրոնականմասնաշենքիառջևԵՊՀմշակույ-
թիկենտրոնինախաձեռնությամբտեղիէունենումհամերգ-մի-

ջոցառում`նվիրվածառաջինկուրսեցիներիերդմանը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2006-2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ541)

12սեպտեմբերի –ՀՀնախագահՌոբերտՔոչարյանիհրամանագրե-
րովՀՀանկախությանհռչակման15-ամյակիկապակցությամբ

պատվավոր կոչումներ և մեդալներ են շնորհվում կրթության,

գիտությանևսպորտիբնագավառներիմիխումբներկայացու-

ցիչների:ԵՊՀ-իցպարգևատրվելեն.

 ԷդուարդՉուբարյան  (գիտության վաստակավոր գործչի կո-

չում),

 ԲաբկենՀարությունյան(«ՄովսեսԽորենացի»մեդալ):

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,14սեպտեմբերի2006)

15սեպտեմբերի –ՀՀԿԳնախարարությունըհաստատումէասպի-
րանտուրայիընդունելությաննորկարգը,որիհամաձայն՝դի-

մորդներըպարտավորվումենկենտրոնացվածևառավելբար-

դացվածստուգարքներհանձնելօտարլեզվիցևինֆորմատի-

կայիուհամակարգչիցօգտվելուհիմունքներից:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մարտ2007)

20 սեպտեմբերի – ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Գե-
ղամԳևորգյանըհանդիպեցուսանողներին:Արդենամենամյա
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ավանդույթ դարձած հանդիպման ժամանակ դեկանը ներկա-

յացրեցանցածուսումնականտարվաընթացքումկատարված

աշխատանքներնուպատասխանեցուսանողներիհարցերին:

Սակայն հանդիպման հիմնական նպատակը ֆակուլտետի

օլիմպիական թիմիպարգևատրումն էր: ԱյստարիՄաթեմա-

տիկայի ֆակուլտետի օլիմպիական թիմը մասնակցել է մի-

անգամից երկու օլիմպիադաների: Իրանի Իսլամական Հան-

րապետությունում կազմակերպված օլիմպիադայից թիմը վե-

րադարձելէխմբայինբրոնզեևանհատականոսկեուբրոնզե

մեդալներով:ԻսկՈւկրաինայում կայացածԵվրոպականհա-

մալսարաններիօլիմպիադայիցբոլորնէլվերադարձելենան-

հատականպարգևներով,որոնցիցմեկը՝երկրորդ,մեկը՝երրորդ

կարգիմրցանակներով:ՀանդիպմանըներկաէրնաևԵՊՀու-

սանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ

կապերիգծովպրոռեկտորԱրսենՔարամյանը:Պրոռեկտորը

հանձնեցԵՊՀշրջանավարտներիմիավորմանպատրաստած

նվերները և,առիթից օգտվելով, հակիրճ ներկայացրեց ուսա-

նողներիհետտարվողաշխատանքներումառաջիկաանելիք-

ները:

(Տե՛սՏե՛սՄաթեմատիկայիֆակուլտետիօլիմպիական

թիմնայսանգամէլձեռնունայնչիվերադարձել,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/11FQMQprrRPiOFtaqW1bQ7g3sA,մուտք՝06.07.2019)

26սեպտեմբերի –«Սինոփսիս»ընկերությունըԵՊՀ-ինէտրամադրում
Չարլզ Բեբիջի անվան դրամաշնորհ, որով համալսարանում

բացվում է համակարգչային երկու համանուն կենտրոն: Հե-

տագահամագործակցությանևծրագրիբարեհաջողմեկնարկի

առթիվ ԵՊՀ ռեկտորը «Սինոփսիս» ընկերության նախագահ

Չի-ՖունՉանինպարգևատրումԵՊՀոսկեզօծմեդալով:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,27սեպտեմբերի2006,

տե՛սնաևԱյսօրվահամակարգիչըկրթումէվաղվամասնագետին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

aqRfDcrBdGrXS80EK1yLezB71f,մուտք՝06.07.9019)
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28սեպտեմբերի –Ժուռնալիստիկայիֆակուլտետումտեղիէունենում
Քենթիի և Լուիզիանայիպետական համալսարանների, ժուռ-

նալիստիկայի և մեդիա մենեջմենթի կովկասյան դպրոցի հա-

մագործակցությամբիրականացվող«Ժուռնալիստիկայիհայ-

կական դպրոց» մագիստրոսական միջազգային նոր ծրագրի

շնորհանդեսը:

(Տե՛ս«Երկիր»,29սեպտեմբերի2006,տե՛սնաև

Երևանիպետականհամալսարան.2006-2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ541)

29սեպտեմբերի–ԵՊՀգիտականխորհրդիորոշմամբՌումինիայի
նախագահՏրայանԲասեսկունհասարակական-քաղաքական

ասպարեզումբեղունգործունեությանևակնառունվաճումների

համարշնորհվումէԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2005-2006

ուստարվագործունեություն,Երևան,2006,էջ22)

3հոկտեմբերի –ՀՅԴ«ՆիկոլԱղբալյան»ուսանողականմիությունը
ԵՊՀ-ումկազմակերպումէուսանողներիհանդիպումըՓարիզի

9-րդթաղամասիքաղաքապետ,սոցիալիստականկուսակցու-

թյունըներկայացնողԺակԲրավոյիհետ:

(Տե՛ս«Երկիր»,6հոկտեմբերի2006)

4հոկտեմբերի –ԵՊՀ-ումանցկացվումէACMICPCծրագրավորման

ուսանողական թիմային միջազգային օլիմպիադայի հայաս-

տանյանքառորդեզրափակիչփուլը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2006-2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ542)

5հոկտեմբերի–ԵրևանիպետականհամալսարանէայցելումՌու-
մինիայինախագահՏրայանԲասեսկուն:Հանդիպմանընթաց-

քում Ռումինիայի նախագահը մանրամասն ներկայացնում է

այնուղին,որնանցել էրՌումինիանԵվրամիությանըանդա-

մակցելու ճանապարհին: Հանդիպման վերջում ԵՊՀ ռեկտոր
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Ա.ՍիմոնյանըՏրայանԲասեսկունէհանձնումԵՊՀպատվա-

վորդոկտորիկոչմանվկայականըևհամալսարանիոսկեմե-

դալ:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,6հոկտեմբերի2006,

տե՛սնաև«Հայկականժամանակ»,6հոկտեմբերի2006,

«Չորրորդիշխանություն»6հոկտեմբերի2006,

տե՛սնաևՌումինիայինախագահըԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://www.ysu.am/news/hy/B0tF4V8ea2oUqNeK2LCdpjgQKo,մուտք՝30.07.2019)

11 հոկտեմբերի – Համալսարանականների հյուրն էր դաշնակահա-
րուհի, երաժշտագետ, գրող Նամի Միկոյանը: Հանդիպման

վերջումնաիրհոր`ԳրիգորՀարությունյանիանվանկրթաթո-

շակէսահմանումԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆա-

կուլտետումսովորողլավագույնուսանողներին:

(Տե՛ս«Առավոտ»,12հոկտեմբերի2006)

18 հոկտեմբերի – Ե. Չարենցիանվան դահլիճում համալսարանա-
կաններինէհյուրընկալվումաշխարհահռչակօպերայիներգ-

չուհիՀասմիկՊապյանը:

(Տե՛ս«Առավոտ»,19հոկտեմբերի2006,տե՛սնաև

Երևանիպետականհամալսարան.2006-2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ542)

19հոկտեմբերի –ՀայաստանումՖրանսիայիարտակարգևլիազոր
դեսպանԱնրիԿյունինհանդիպումէԻրավագիտությանևՄի-

ջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետներիուսանողնե-

րիհետ:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,20հոկտեմբերի2006)

24հոկտեմբերի– ԵՊՀռեկտորատըև«Տեմպուս»-իհայաստանյան
գրասենյակի ներկայացուցիչները վկայականներ շնորհեցին

ԵՊՀգրադարանումանցկացված դասախոսների վերապատ-

րաստման երկշաբաթյա դասընթացի մասնակիցներին: ԵՊՀ

պրոռեկտորԱլեքսանդրԳրիգորյանընշեց,որԵՊՀ-իև«Տեմ-
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պուս»-ի միջև համագործակցությունը սկսվել էր երկու տարի

առաջ.«ԵՊՀգրադարանըմոտ194հազարեվրոգրանտէշա-

հել Եվրամությունից` մեր բուհի գրադարանը համակարգչայ-

նացնելուևայնկիրառելուհմտությունձեռքբերելուհամար»:

Նաավելացրեց,որԵՊՀղեկավարությունըմտադիրէբուհում

ստեղծելհեռաուսուցմանհամակարգ`հատկապեսհաշվիառ-

նելով ԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղի, Հայկական սփյուռքիառ-

կայությունը:

(Տե՛սՈւսանողառանցբուհի,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

LHU1yKL6cYP7dd1OYvPvsH1fwo,մուտք՝06.07.2019)

2 նոյեմբերի – ԵՊՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Արամ Սիմոնյանը Ֆրան-
սիայիՄոնպելիե-1համալսարանիմիջազգայինկապերիգծով

պրոռեկտոր, իրավագիտությանպրոֆեսորԲերնարդԴյուրա-

նին հանձնեց  ԵՊՀ պատվավոր դոկտորի վկայականը։  ԵՊՀ

պատվավոր դոկտորի կոչումըԲերնարդԴյուրանին շնորհվել

էրդեռևս2001թվականին:

(Տե՛սԲերնարդԴյուրանըԵՊՀպատվավորդոկտորէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

ACMHtOr5fMpkYbAHezoO1UmRno,մուտք՝06.07.2019)

3 նոյեմբերի –Ժուռնալիստիկայիֆակուլտետի լսարաններից մեկը
անվանակոչվումէզոհվածազատամարտիկ,լրագրողՆորայր

Մարությանիանունով:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,4նոյեմբերի2006)

9 նոյեմբերի – ԵՊՀ-ում իրաշխատանքներն է սկսում «Հայ-ֆրան-
սիական պատմական առնչությունները» թեմայով գիտաժո-

ղովը, որին ներկա էին նաև ՀՀ-ում Ֆրանսիայի արտակարգ

և լիազորդեսպանՍերժՍմեսովըևռեկտորԱրամՍիմոնյա-

նը:Գիտաժողովի ընթացքում հնչում են հայ և ֆրանսիական

պատմական մի շարք իրողությունների` 1890 թ. Ֆրանսիայի

խորհրդարանում Հայկական հարցի քննարկմանը, Հայոց ցե-
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ղասպանության տարիներին ֆրանսիական մամուլում տեղ

գտածհրապարակումներին,20-րդդարասկզբինՖրանսիայում

հայմտավորականներինևարվեսատագետներինառնչվողզե-

կուցումներ:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,10նոյեմբերի2006)

10նոյեմբերի –ԵՊՀկառավարմանխորհրդինախագահ,ՀՀպաշտ-
պանության նախարար Ս. Սարգսյանը ԵՊՀ գիտխորհրդի

ընդլայնված նիստում պրոֆեսորադասախոսական կազմին է

ներկայացնում«ՀՀԱզգայինանվտանգությանռազմավարու-

թյուն»փաստաթղթինախագիծը:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,11նոյեմբերի2006,

տե՛սնաևԱզգայինանվտանգություննսկսվումէԵՊՀ-ից,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/

hy/9Tm02BesujuiZBs92L5ietTAPa,մուտք՝06.07.9019)

17նոյեմբերի –ԵՊՀուսանողներըևդասախոսներըհյուընկալումեն
ՌԴ արտաքին գործերի նախարարությանը կից դիվանագի-

տականակադեմիայիռեկտորԱլեքսանդրՊանովին:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան2006-2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ542)

23նոյեմբերի –ԵՊՀգիտականխորհուրդըհաստատումէԲոլոնիայի
գործընթացի համաձայն ՀՀ բարձրագույն կրթության բարե-

փոխումներիիրականացմանուղղությամբԵրևանիպետական

համալսարանումնախատեսվողգործողություններիծրագիրը,

որըավարտվելուէր2008-2009ուստարում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մարտ2007)

29նոյեմբերի –Պատմության,ՏնտեսագիտությանևԱստվածաբա-
նությանֆակուլտետները,որոնքտեղակայվածենԱբովյան52

շենքում,նշումենիրենցմասնաշենքի100-ամյատարեդարձը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2006-2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ542)
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27դեկտեմբերի–ՏեղիէունենումԵՊՀկառավարմանխորհրդիտա-
րեվերջյան ամփոփիչ նիստը: ԵՊՀ ռեկտորը հանդես եկավ

տարեկանհաշվետվությամբ:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան2006-2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ542)



409

2007

2007

2006-2007ուստարումԵրևանիպետականհամալսարանումդա-

սախոսումէին213պրոֆեսոր,475դոցենտ,386ասիստենտ,460դա-

սախոս:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2006-2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ12)

2006-2007 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում

(առկա ուսուցում) սովորող ուսանողների թիվը, ըստ ֆակուլտետնե-

րի, հետևյալն էր. Բնական գիտությունների՝ 275, Հումանիտար գի-

տությունների՝486,Տնտեսագիտության՝233,Կիրառականարվեստի՝

159։

Հեռակաուսուցմանուսանողներիթիվը97էր22։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2006/2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ457,462,468,471,474)

17հունվարի –Տեղիէունենումպետականբուհերիռեկտորներիհան-
դիպումՀՀնախագահՌոբերտՔոչարյանիհետ:Քննարկվում

ենբուհականհամակարգումիրականացվողբարեփոխումների

ընթացքըևանելիքները,մասնավորապես՝Հայաստանի`Բոլո-

նիայիգործընթացինմիանալու,կրթականերկաստիճանևկրե-

դիտայինհամակարգերիներդրմանընթացքումիհայտեկած

խնդիրներըևդրանցլուծմանուղիները:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,17հունվարի2007)

26հունվարի–Երևանիպետականհամալսարանումտեղիէունենում
ԵՊՀ-իևՀՀՊՆՎազգենՍարգսյանիանվանռազմականինս-

տիտուտի կազմակերպած հանրապետական գիտաժողովը`

նվիրված հայոց ազգային բանակի կազմավորման 15-ամյա-
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կին:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,27հունվարի2007,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան,մարտ2007»)

14փետրվարի –ԵՊՀռեկտորատիընդլայնվածնիստումքննարկվում
է«ՀանրակրթությանմասինՀՀօրենքի»նախագիծը`ԿԳփոխ-

նախարարԲագրատԵսայանիևԱԺգիտության,կրթության,

մշակույթի և երիտասարդության հարցերի մշտական հանձ-

նաժողովինախագահՀրանուշՀակոբյանիմասնակցությամբ:

Համալսարանի մանկավարժության ամբիոնի վարիչ Նազիկ

ՀովհաննիսյանըներկայացնումէնախագծիվերաբերյալԵՊՀ

դասախոսներիկարծիքները:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,15փետրվարի2007,

տե՛սնաև«Ազգ»,15փետրվարի2007)

9 մարտի – ԵՊՀ ուսումնական աշխտանքների գծով պրոռեկտոր
ԱլեքսանդրԳրիգորյանըհյուրընկալեցԱՄՆ-իՔոնեքթիքուտի

համալսարանի սոցիալական աշխատանքի դպրոցի` Հայաս-

տանժամանածուսանողներին:ՈւսանողներըՀայաստանէին

ժամանել երկու համալսարանների համատեղ ուսումնական

ծրագրիշրջանակներում23:

(Տե՛սԻրականհամագործակցությանփուլում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

EEnhWa6d5STP3bQoYrtEZmzoaz,մուտք՝05.07.2019)

4ապրիլի– ԵՊՀգիտխորհրդիդահլիճումհյուրընկալվելէրՀայաս-
տանում ԱՄՆ-ի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար

ԷնթոնիԳոդֆրին:Նահամալսարանականներիններկայացավ

հայ-ամերիկյանհարաբերություններիննվիրվածփոքրիկդա-

սախոսությամբ:

Ելույթից հետո Հայաստանում ԱՄՆ-ի գործերի ժամանա-

կավոր հավատարմատարըպատասխանեց ներկաների հար-

ցերին: Շոշափվեցին Ղարաբաղի Հանրապետության` հայ-

ադրբեջանական բանակցություններում որպես բանակցող
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կողմներգրավելու,հայ-թուրքականհարաբերություններիևմի

շարքայլհարցեր:

(Տե՛սԷնթոնիԳոդֆրինԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

aeq9YelIe2vu1H6tHSiW0wVHrf,մուտք՝06.07.2019)

5ապրիլի –ԵՊՀ-ում բացվում էքաղաքակրթականևմշակութային
հետազոտություններիկենտրոն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2007)

16 ապրիլի – Պատմության ֆակուլտետում նշվում է հայ արվես-
տիպատմությանևտեսությանՅՈՒՆԵՍԿՕ-իամբիոնի հիմ-

նադրման10-ամյակը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան2006-2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ544)

17ապրիլի –ԵՊՀՌիտաևՎարդգեսՊալեաններիանվանդահլի-
ճում տեղի է ունենում միջազգային գիտաժողով՝ «Օրակարգ

2021. Ժողովրդավարության զարգացման քսան տարիներ.

ընտրությունների դերը ժողովրդավարության գործընթացում»

թեմայով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2007)

23ապրիլի –Երևանիպետականհամալսարանումհյուրընկալվումէ
ցեղասպանությանմասինվավերագրականկինոնկարի(«Ճչա-

ցողները»)ռեժիսորԿարլաԿարապետյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2007)

27ապրիլի – ՀՀ նախագահՌոբերտՔոչարյանըայցելում է ԵՊՀ,
հանդիպումուսանողներիևպրոֆեսորադասախոսականկազ-

միհետ:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,28ապրիլի2007,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2007)
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27ապրիլի– Հետբուհականլրացուցիչկրթությանհիմնախնդիրները
քննարկելուև լուծմանմեխանիզմներառաջարկելունպատա-

կով Երևանի պետական համալսարանի հետբուհական մաս-

նագիտական կրթության վարչությունը կազմակերպել էր գի-

տագործնականսեմինար:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարու-

թյան,Քաղծառայությանխորհրդի,Կրթությանազգայինինս-

տիտուտի և տարբեր բուհերի ներկայացուցիչների մասնակ-

ցությամբքննարկումծավալվեցՀայաստանումհետբուհական

կրթությունը զարգացնելու ուղղությամբ: ԵՊՀ հետբուհական

մասնագիտականկրթությանվարչությանպետԺասմենԱղա-

սյանը սեմինարի մասնակիցներին համառոտ ներկայացրեց

վարչության հնգամյա գործունեությունը, որը հիմնականում

իրականացվելէդասախոսներիորակավորմանբարձրացման

և վերապատրաստման, ինչպես նաևքաղծառայողների և կր-

թության աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստ-

մանուղղությամբ:

(Տե՛սՆպաստումէբարձրագույնկրթությանը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

m3GdRJvIjHRrYY9qWWLHLFNrmA,մուտք՝05.07.2019)

30ապրիլի –Երևանիկամերայիներաժշտությանտանըտեղիէունե-
նումցերեկույթ`նվիրվածԵՊՀզոհվածուսանող-ազատամար-

տիկների հիշատակին և «Վարդանանք» ռազմահայրենասի-

րականդաստիարակությանակումբի10-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2007)

3մայիսի – ՀՀվարչապետՍերժՍարգսյանըհանդիպումէԵՊՀգիտ-
խորհրդիանդամներիհետ:Նամասնակցում է նաևԵՊՀեվ-

րոպականիրավունքիևինտեգրմանկենտրոնիբացմանարա-

րողությանը, որին ներկա էր նաևՀՀԱԺնախագահՏիգրան

Թորոսյանը:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,4մայիսի2007)



413

2007

8մայիսի –ՀՀվարչապետ,ԵՊՀկառավարմանխորհրդինախագահ
ՍերժՍարգսյանըԵՊՀ-ումհանդիպումէուսանողներիհետև

պատասխանումնրանցհուզողբազմաթիվհարցերի:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,9մայիսի2007)

14 մայիսի – Երևանի պետական համալսարանում հյուրընկալվում
է հայտնիտիեզերագնաց,պրոֆեսոր Յուրի Բատուրինը, որը

ՀայաստանէրժամանելԵԱՀԿերևանյանգրասենյակիհրա-

վերով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս/հունիս2007)

23 մայիսի – Տեղի ունեցավ ԵՊՀՍարգիս և Մարի Իզմիրլյանների
անվան գրադարանի ռեսուրս կենտրոնի բացմանարարողու-

թյունը: 28 համակարգիչներով հագեցած ռեսուրս կենտրոնը

բացվել է Եվրամիության «Տեմպուս» ծրագրի հետ համագոր-

ծակցությանշրջանակներում:

 «Տեմպուս»ծրագրիհայաստանյանղեկավարԼանաԿար-

լովաննշեց,որիրենցծրագրիշրջանակներումսագրադարա-

նիգործունեությանընվիրվածառաջինհամագործակցությունն

էր:ԵՊՀուսանողների,շրջանավարտներիևհասարակայնու-

թյանհետկապերիգծովպրոռեկտորԱրսենՔարամյանըհույս

հայտնեց, որ համագործակցությունը կշարունակվի: Պրոռեկ-

տորընշեց,որԵՊՀ-նիրհերթինհավաստումէ,որառաջիկա

ժամանակահատվածումբավականմեծներդրումներէկատա-

րելուգրադարանայինգործիզարգացմանհամար:

(Տե՛սԵվսմեկքայլ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/50n5qHL246jX4vPi8bOubejcBy,մուտք՝05.07.2019)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանը տալիս է 3438 շրջա-
նավարտ՝ ըստ հետևյալ ֆակուլտետների` Մաթեմատիկայի`

94 բակալավր, 27 մագիստրոս,Մեխանիկայի` 30 բակալավր,

11 մագիստրոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմա-

տիկայի` 209 բակալավր, 67 մագիստրոս,Ֆիզիկայի` 87 բա-

կալավր,44մագիստրոս,Ռադիոֆիզիկայի`81բակալավր,18
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մագիստրոս, Քիմիայի` 90 բակալավր, 17 մագիստրոս, Կեն-

սաբանության` 88 բակալավր, 52 մագիստրոս, Երկրաբանու-

թյան`58բակալավր,20մագիստրոս,Աշխարհագրության`59

բակալավր, 20 մագիստրոս, Տնտեսագիտության` 245 բակա-

լավր,140մագիստրոս,Պատմության`123բակալավր,47մա-

գիստրոս,Փիլիսոփայությանևհոգեբանության`90բակալավր,

40մագիստրոս,Սոցիոլոգիայի`65բակալավր,34մագիստրոս,

Միջազգային հարաբերությունների` 189 բակալավր, 95 մա-

գիստրոս,Հայբանասիրության` 131բակալավր, 79մագիստ-

րոս,Ժուռնալիստիկայի`66բակալավր,28մագիստրոս,Ռուս

բանասիրության`64բակալավր,18մագիստրոս,Ռոմանագեր-

մանական բանասիրության` 259 բակալավր, 95 մագիստրոս,

Արևելագիտության` 123 բակալավր, 59 մագիստրոս,Իրավա-

գիտության`228բակալավր,83մագիստրոս,Աստվածաբանու-

թյան`46բակալավր,19մագիստրոս:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2006-2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ42)

հունիս –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէշրջանավարտներ՝ըստ
հետևյալ ֆակուլտետների՝ Բնական գիտությունների՝ 51, Հու-

մանիտար գիտությունների՝ 117, Տնտեսագիտության՝ 50, Կի-

րառականարվեստի՝27։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2006/2007

ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ459,464,469,472)

6 հունիսի – Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը և Լրագրողների մի-
ջազգային կենտրոնի (ICFJ) հայաստանյան մասնաճյուղը

համատեղ կազմակերպել էին «Ժուռնալիստական կրթության

ապագանՀայաստանում»թեմայովառաջինգիտաժողովը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս/հունիս2007)

9հունիսի–ԵՊՀենայցելումԳերմանիայիՏրիերիհամալսարանի
նախագահՊետերՇվենկմեզգերըևնույնհամալսարանիպրո-

ֆեսորՎոլֆգանգԼուն:ԵՊՀ-իևՏրիերիհամալսարանիմիջև
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կնքվումէհամագործակցությաննորպայմանագիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս/հունիս2007)

21 հունիսի–ԵՊՀֆիզիկայիֆակուլտետիկոնֆերանսներիդահլի-
ճում մեկնարկեց «Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում

բարձրագույնկրթությանմեջինստիտուցիոնալբարեփոխում-

ները»թեմայովմիջազգայինսեմինարը:

Սեմինարը կազմակերպել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Կրթության

ծրագրավորման միջազգային ինստիտուտը Մոսկվայում

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-իգրասենյակիևԵրևանիպետականհամալսա-

րանիհետ:

(Տե՛սՄիջազգայինսեմինար,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/wBCLszs0RdFwqG8Io8xen59bd6,մուտք՝05.07.2019)

21-23հունիսի–ՀՀԿԳնախարարության,ԼՂՀկրթության,մշակույ-
թիևսպորտինախարարության,ՀՀԳԱԱ-ի,ԵՊՀ-իևԱրՊՀ-ի

նախաձեռնությամբգումարվումէգիտաժողով՝«Շուշինհայոց

քաղաքակրթությանօրրան»թեմայով`նվիրվածՇուշիիազա-

տագրման15-րդտարեդարձին:

(Տե՛սՇուշինհայոցքաղաքակրթությանօրրան,

Շուշիիազատագրման15-րդտարեդարձին

նվիրվածգիտաժողովիծրագիր,Երևան,2007)

23հունիսի –ՖիզիկայիֆակուլտետիդահլիճումտեղիէունենումՄա-
թեմատիկայի ֆակուլտետում ստեղծված ակտուար մաթեմա-

տիկայիամբիոնիբացմանարարողությունը,որինմասնակցում

էին ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Ալեքսանդր Գրիգորյանը, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական

հարցերինախարարԱղվանՎարդանյանը,ՀՀկենտրոնական

բանկինախագահՏիգրանՍարգսյանըևԱՄՆՄԶԳհայաս-

տանյանմասնաճյուղիսոցիալականհատվածիխորհրդատու

ՎլադիմիրՅաթսենկոն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս/հունիս2007)
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27հունիսի –ՊաշտոնականայցովՀՀժամանածՀունաստանինա-
խագահԿարոլոսՊապուլիասին հյուրընկալում են նաևԵՊՀ
պրոֆեսորադասախոսականկազմըևուսանողությունը:

Հանդիպման ավարտին ԵՊՀ ռեկտորը Հունաստանի
հյուրինէհանձնումԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչմանվկա-
յականըևԵՊՀոսկեմեդալ:

(Տե՛ս«Ազգ»,28հունիսի2007,տե՛սնաև

«Երևանիհամալսարան»,մայիս/հունիս2007)

28հունիսի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբՄեխանիկայիևՄաթեմա-
տիկայիֆակուլտետներըմիավորվումեն,ևստեղծվումէնոր՝
Մաթեմատիկայիևմեխանիկայիֆակուլտետ:

(Տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք`

http://www.ysu.am/site/index.php?lang=1&page=3&p_num=&id=53

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,մայիս-հունիս2007)

15-30 հուլիսի – Համազգային ուսանողական ֆորումի շրջանակնե-
րում սփյուռքահայ 70 ուսանողներայցելում ենԵՊՀ:Նրանց
հետ հանդիպման ժամանակ ԵՊՀ ռեկտորը հանգամանորեն
ներկայացնում է ԵՊՀ ֆակուլտետները, մասնագիտություն-
ները, ինչպես նաև սփյուռքահայերի կարգավիճակի, վար-
ձավճարների,կրեդիտայինհամակարգիճկունությանևուսա-
նողներիփոխանակմանծրագրերովԵՊՀ-ումսովորելուհնա-
րավորությունները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2007)

16-27հուլիսի–ԵՊՀ-ումտեղիէունենում«Կրթությանորակիապա-
հովմաններբուհականմեխանիզմներիմշակումնուներդրումը
Հայաստանում»թեմատիկամառայինհավաքը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2007)

20-25օգոստոսի –ԵՊՀ-ումտեղիէունենումեվրոպականևազգային
աստղագիտական ընկերությունների միացյալ համաժողովը`
«JENAM-2007»:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2007)
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7-9սեպտեմբերի –ՀՀԶԼՄ-ներիներկայացուցիչներըհյուրընկալվում
են ԵՊՀ Ծաղկաձորի «Համալսարան» ուսումնաարտադրա-

կանբազայում:

Հանդիպման առիթը «Բոլոնիայի գործընթացը ԵՊՀ-ում»

եռօրյասեմինար-քննարկումնէր,որինախաձեռնողըԵՊՀհա-

սարակայնությանհետկապերիևլրատվությանվարչությունն

էր:

(Տե՛ս«Ազգ»,11սեպտեմբերի2007,տե՛սնաև

«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2007)

11 սեպտեմբերի – Երևանի պետական համալսարանում ռեկտոր
ԱրամՍիմոնյանըևԹբիլիսիիպետականհամալսարանիռեկ-

տորԳեորգիԽուբուանստորագրումենհամաձայնագիր,որով

կրթական,գիտականևմշակութայինբնագավառներումերկու

բուհերիմիջևսկիզբէդրվումհամագործակցության:

(Տե՛ս«Առավոտ»,12սեպտեմբերի2007,տե՛սնաև

«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբերի2007)

17 սեպտեմբերի –Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլ-
տետում բացվում է պորտուգալերենի հատուկ լսարան, որը

հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին ուսումնասիրելու

պորտուգալերենևծանոթանալուԲրազիլիայիպատմությանն

ումշակույթին:ԼսարանիբացմանըներկաէինՀՀԱԳնախա-

րարի տեղակալ Արման Կիրակոսյանը, Բրազիլիայի արտա-

կարգ և լիազոր դեսպան տիկին Ռենատե Ստիլլեն, ռեկտոր

ԱրամՍիմոնյանը:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,18սեպտեմբերի2007)

20 սեպտեմբերի – Երևանի պետական համալսարանի և Ֆրան-
սիայի Նիցցա քաղաքի Սոֆիա Անտիպոլիս համալսարանի

միջևկնքվումէպայմանագիր,որընախատեսումէրհամագոր-

ծակցությունևծրագրերիփոխանակմանխթանումերկուբու-

հերիմիջև:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,21սեպտեմբերի2007)
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28սեպտեմբերի– ԵՊՀպրոռեկտորԱրսենՔարամյաննումաթեմա-
տիկայիևմեխանիկայիֆակուլտետիդեկանԳեղամԳևորգյա-
նըհանդիպեցինֆակուլտետիուսանողներին:

Հանդիպմանընթացքումներկայացվեցինֆակուլտետի՝ան-
վանականկրթաթոշակստացած չորսուսանողները, մյուսու-
սանողների`միջազգայինօլիմպիադաներումմասնակցության
արդյունքները, ինչպես նաև ֆակուլտետի աշխատակիցների
այլձեռքբերումներ:

Գեղամ Գևորգյանը հայտնեց, որ ֆակուլտետի շրջանա-
վարտների ջանքերով ուսանողները կարողացան մասնակցել
օլիմպիադային, ինչպես նաև վերանորոգվել  և կահավորվել
է ֆակուլտետի ընթերցասրահը։ Ա. Քարամյանը կարևորեց
Գ. Գևորգյանի ջանքերը ֆակուլտետի շրջանավարտների
հետհաջողությամբհամագործակցելուհամար,ինչըշատքիչ
դեկաններիէհատուկ:

(Տե՛սԳեղամԳևորգյանըերախտապարտէհովանավորներին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/5lKqGoXxLJ4jX25gsUNAB01dKT,մուտք՝05.07.2019)

2 հոկտեմբերի – Հնդկական ազգային-ազատագրական շարժման
առաջնորդ,փիլիսոփաՄահաթմաԳանդիիծննդյանօրվաառ-
թիվԵՊՀ-ումկազմակերպվումէհուշ-երեկո:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2007-2008

ուստարվագործունեություն,Երևան,2008,էջ604)

5հոկտեմբերի– ՖրանսիայիՊրովանսիհամալսարանիհայոցլեզվի
ամբիոնի վարիչՌոբեր Տեր-Մերկերյանին է հանձնվումԵՊՀ
պատվավորդոկտորիկոչմանվկայականը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2007-2008

ուստարվագործունեություն,Երևան,2008,էջ604)

5հոկտեմբերի –ԵՊՀ-ումնշվումէ«ԲանբերԵրևանիհամալսարա-
նի»հանդեսիհիմնադրման40-րդտարեդարձը:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,6հոկտեմբերի2007,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2007)
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8 հոկտեմբերի – ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ Տիգրան
ՍարգսյանըևՀայաստանումգտնվողՌԴկենտրոնականբան-

կիառաջինփոխնախագահԱլեքսեյՈւլյուկաևըհանդիպումեն

Տնտեսագիտականֆակուլտետիուսանողներիհետ:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,9հոկտեմբերի2007)

11 հոկտեմբերի – Երևանի պետական համալսարանի և Դուբնայի
բնության,հասարակությանումարդումիջազգայինհամալսա-

րանիմիջևստորագրվումէհամագործակցությանպայմանա-

գիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2007)

13 հոկտեմբերի – «Մեծահասակների ուսումնառության շաբաթ»
ծրագրիշրջանակներումբացվումէաշխատանքայինհերթա-

կան շուկան: Տոնավաճառը ՀՀաշխատանքի և սոցիալական

հարցերի նախարարության զբաղվածության գործակալու-

թյան,«USAID»ամերիկյանծրագրի,միքանիկենտրոնների,

ինչպեսնաևԵՊՀշրջանավարտներիևկարիերայիկենտրոն-

ներիհամատեղնախաձեռնությանարդյունքնէր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2007)

13 հոկտեմբերի – ԵՊՀ-ում կայացածծրագրավորման թիմային բաց
առաջնությանժամանակ, որին մասնակցում էինԵՊՀ-ի,Ռուս-

հայկական(Սլավոնական)համալսարանի,«ԱնանիաՇիրակա-

ցի»ճեմարանիևԱ.Շահինյանիանվանֆիզմաթդպրոցիթիմերը,

«ԵՊՀ-1»թիմնարժանանումէառաջինկարգիմրցանակի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2007)

15հոկտեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբՅարոսլավՌոմանի
Դաշկևիչին(Ուկրաինա)գիտությանևկրթությանասպարեզում

ձեռքբերածակնառունվաճումներիհամարշնորհվումէԵՊՀ

պատվավորդոկտորիկոչում:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2007-2008

ուստարվագործունեություն,Երևան,2008,էջ29)
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16 հոկտեմբերի – Երևանիպետական համալսարանումտեղի է ու-
նենում «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության

ժամանակակից հարացույցում» թեմայով միջազգային երկ-

րորդգիտաժողովը:Նախաձեռնողներնուկազմակերպիչներն

էինԱնգլերենի ուսումնասիրության հայկականասոցիացիան

(ԱՈՒՀԱ), ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը և

ԵՊՀռոմանագերմանականբանասիրությանֆակուլտետը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2007)

18հոկտեմբերի–ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբԻԻՀնախագահՄահ-
մուդԱհմադինեժադինհասարակականևքաղաքականասպա-

րեզումձեռքբերածակնառունվաճումներիհամարշնորհվումէ

ԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչում:

(Երևանիպետականհամալսարան.2007-2008

ուստարվագործունեություն,Երևան,2008,էջ30)

22հոկտեմբերի –ԻրանիԻսլամականՀանրապետությաննախագահ
ՄահմուդԱհմադինեժադըՀՀկատարածպաշտոնականայցի

շրջանակներումհանդիպում էԵրևանիպետականհամալսա-

րանիդասախոսներինևուսանողներին:

ԵՊՀ ռեկտորը նրան է հանձնումԵՊՀպատվավոր դոկտորի

կոչմանվկայականըևոսկեմեդալ:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,23հոկտեմբերի2007,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2007)

25հոկտեմբերի –ՏեղիէունենումԵՊՀուսանողականխորհրդի«Մեր
ժամանակը»պարբերականիլույսընծայմանշնորհանդեսը:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,26հոկտեմբերի2007)

5 նոյեմբերի – Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների և
Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցի (ՔԴԵԴ)

սաներիհյուրնէրԵվրախորհրդիգլխավորքարտուղարԹերի

Դևիսը:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,6նոյեմբերի2007,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2007)
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5 նոյեմբերի – «Ռուսաստանի օրերն աշխարհում» ծրագրի շրջա-
նակներում Ռուս բանասիրության ֆակուլտետը նշում է իր

կազմավորման30-ամյակըևՀայաստանումռուսագիտության

սկզբնավորման70-ամյակը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2007)

9-12նոյեմբերի –ԵրևանիպետականհամալսարանէայցելումԲուլ-
ղարիայի Սուրբ Կլեմենտ Օրչիդսկու անվան պետական հա-

մալսարանիպատվիրակությունը:Ուսումնականայսհաստա-

տության ռեկտոր Բոյան Բիոլչևը և պրոռեկտոր Ալեքսանդր

ՖեդոտովըԵՊՀղեկավարության հետքննարկում են 2006 թ.

կնքվածպայմանագրիշրջանակներումհամագործակցության

հետագածրագրերը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2007)

12 նոյեմբերի – ՀՀ-ում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դես-
պան Սերժ Սմեսովը Ե. Չարենցի անվան դահլիճում հանդի-

պեց Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի

ուսանողներին: Ուսանողները դեսպանին ողջունեցին թա-

տերական ու երաժշտական կատարումներով: Ֆրանսիա-

կան բաժնի ուսանողները Ռեյմոն Քնոյի գրքից վերցված

պատմվածքի միջոցով լսարանում ձեռք բերած գիտելիքները

ներկայացրինՍերժՍմեսովի ուշադրությանը նաև բեմի վրա: 

Ուսանողների ֆրանսերենի իմացությամբ հիացած դեսպանը

շնորհակալություն հայտնեցՄայր բուհի դասախոսներին` ու-

սանողներինփայլունֆրանսերենդասավանդելուհամար:

(Տե՛սԴեսպանըհիացածէր,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/e2lSdr6UIwToyDMAQTtKxWJFqK,մուտք՝05.07.2019)

13 նոյեմբերի – ԵՊՀ ռեկտորը հյուրընկալում է ՀՀ-ում Եգիպտոսի
Արաբական Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և

լիազորդեսպանՎահիդալ-դինԻսմայիլՋալալին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2007)
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14նոյեմբերի – ԵՊՀռեկտորըհյուընկալեցԹեհրանիհամալսարանի

միջազգայինհարաբերություններիվարչությանգլխավորտնօ-

րենՄուհամեդՄուսավիին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2007)

14նոյեմբերի –ՊաշտոնականայցովՀՀ-ումգտնվողԲուլղարիայի
Հանրապետության վարչապետՍերգեյ Ստանիշևը ԵՊՀՌի-

տաևՎարդգեսՊալեաններիանվան դահլիճում հանդիպում

է համալսարանիուսանողներիևպրոֆեսորադասախոսական

կազմիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2007)

15նոյեմբերի –Իրավագիտությանֆակուլտետիուսանողականխոր-
հուրդը ՀՀ իրավաբանների միության և «Շրջակա միջավայ-

րիպահպանության կենտրոն» ՀԿ-իաջակցությամբԻրավա-

գիտության ֆակուլտետում կազմակերպում է գիտաժողով`

«Շրջակա միջավայրի իրավունքի հիմնախնդիրները և զար-

գացմանհեռանկարներըՀՀ-ում»թեմայով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2007)

16նոյեմբերի –ԵՊՀղեկավարությանև«Վարդանանք»ռազմահայ-
րենասիրական դաստիարակության ակումբի նախաձեռնու-

թյամբՏնտեսագիտությանֆակուլտետումբացվումենԱրցա-

խյանազատամարտումզոհված,ֆակուլտետինախկինուսա-

նողներՎաչագանԱվակիմովիևՖուրմանԳյորգյանիանունը

կրողլսարաններ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2007)

19նոյեմբերի–ԵՊՀմշակույթիկենտրոնիդահլիճումբացվումէ«111
ակնթարթ Շուշի բերդաքաղաքի կյանքից» խորագիրը կրող

ցուցահանդեսը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2007)
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23 նոյեմբերի – Ֆիզիկայի ֆակուլտետում բացվում է Արցախյան
ազատամարտումզոհվածհամալսարանականԼեոնիդԱզգալ-

դյանիանվանլսարան:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2007)

24նոյեմբերի –ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբՀերմանԳոլցին(Գեր-
մանիա) գիտության և կրթության ասպարեզում ձեռք բերած

ակնառունվաճումներիհամարշնորհվումէԵՊՀպատվավոր

դոկտորիկոչում:

 (Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2007-2008

ուստարվագործունեություն,Երևան,20308,էջ30)

30 նոյեմբերի – Հայաստան կատարած այցի շրջանակներում

      ՌԴ-ումՀՀարտակարգև լիազորդեսպանԱրմենՍմբատյա-

նի ուղեկցությամբ ԵՊՀ են այցելում ՌԴ մշակութային մի

խումբ հայտնի գործիչներ` ՌԴ մշակույթի և կինեմատոգրա-

ֆիայիդաշնայինգործակալությանղեկավարՄիխայիլՇվիդ-

կոյը, Էրմիտաժի գլխավոր տնօրեն Միխայիլ Պիոտրովսկին,

«Օգոնյոկ» ամսագրի գլխավոր տնօրեն, կինոռեժիսոր Վիկ-

տորԼոշակը,ՌԴժողովրդականարտիստՎենիամինՍմեխո-

վը,ՌԴժողովրդականարտիստ,Մոսկվայիսատիրայիթատ-

րոնի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Շիրվինդտը,

ՌԴ ժողովրդական արտիստ Իգոր Կոստոլևսկին, ԽՍՀՄ ժո-

ղովրդական արտիստ, Մոսկվայի դրամատիկական թատ-

րոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Ջիգարխանյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,դեկտեմբեր2007)

4դեկտեմբերի –ՖիզիկայիֆակուլտետիուսանողներիհյուրնէրԱր-
ցախյան հերոսամարտի լեգենդար հրամանատար, գեներալ-

մայորԱրկադիՏեր-Թադևոսյանը(Կոմանդոս):

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,դեկտեմբեր2007)

11-12դեկտեմբերի–Ֆիզիկայիֆակուլտետիկոնֆերանսներիդահ-
լիճում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մոսկվայի գրասենյակի նախաձեռնու-
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թյամբտեղիէունենումմիկրոուսումնասիրություններանցկաց-

նող գիտությունների փորձերին նվիրված աշխատանքային

երկօրյա սեմինար: Այն նախատեսված էր հայաստանյան

դպրոցներիֆիզիկայի,քիմիայիևկենսաբանությանուսուցիչ-

ների, ինչպես նաևԵՊՀ բնագիտական ֆակուլտետների դա-

սախոսներիհամար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,դեկտեմբեր2007)

12-13 դեկտեմբերի – Իրավագիտության ֆակուլտետի դատական
նիստերի դահլիճումանցկացվում է ֆակուլտետիպետության

և իրավունքի տեսության և պատմության, քաղաքացիական

իրավունքիևքրեականիրավունքիամբիոններիհիմնադրման

70-ամյակիննվիրվածերկօրյագիտաժողով:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,դեկտեմբեր2007)

12-13դեկտեմբերի –Շախմատի՝պրոֆեսորադասախոսականկազ-
մի միջբուհականմրցաշարի կանանց մրցավեճումԵՊՀթիմը

գրավեցառաջինտեղը:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2007-2008

ուստարվագործունեություն,Երևան,2008,էջ609)

26դեկտեմբերի–ՏեղիէունենումԵՊՀկառավարմանխորհրդինիստ,
որտեղլսվումէԵՊՀռեկտորիտարեկանհաշվետվությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հունվար2008)
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2008

2007-2008ուստարումԵրևանիպետականհամալսարանումդա-

սախոսումէին197պրոֆեսոր,504դոցենտ,405ասիստենտ,465դա-

սախոս:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2007-2008

ուստարվագործունեություն,Երևան,2008,էջ12)

2007-2008 ուսումնական տարում Երևանի պետական համալ-

սարանիառկաուսուցմանբակալավրիատում սովորում էր10538ու-

սանող, մագիստրատուրայում՝ 2388 ուսանող, ասպիրանտուրայում՝

407(ներկայացվածէառկաևհեռակաասպիրանտներիինչպեսնաև

օտարերկյաասպիրանտներիթիվը)ասպիրանտ,հեռակաուսուցման

բակալավրիատում՝896ուսանող։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարանի2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ44-45)

2007-2008 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում

(առկաուսուցում)սովորողներիթիվը,ըստֆակուլտետների,հետևյալն

էր՝ Բնական գիտությունների՝ 283, Հումանիտար գիտությունների՝

509,Տնտեսագիտության՝302,Կիրառականարվեստի՝179ուսանող։

Հեռակաուսուցմանուսանողներիթիվը256էր:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2007-2008

ուստարվագործունեություն,Երևան,2008,էջ543,548,555,558,561)

15հունվարի–ՀրատարակվումէԵՊՀռեկտորինորհրամանը՝ԵՊՀ
մասնաշենքերումծխելուդեմպայքարնուժեղացնելումիջոցա-

ռումներձեռնարկելումասին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հունվար2008)
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24 հունվարի – ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության
նախարարի առաջին տեղակալ, գեներալ-գնդապետ Սեյրան

Օհանյանը բանակի օրվատոնական միջոցառումների շրջա-

նակներումհանդիպեցԵՊՀգիտխորհրդիանդամներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հունվար2008)

28հունվարի –ԵՊՀՍարգիսևՄարիԻզմիրլյաններիանվանգրադա-
րանումբացվումէգերմաներենիանկյուն:Նախաձեռնությունը

ԵՊՀգիտականգրադարանիննէր:ԱջակցելէինՀՀ-ումԳեր-

մանիայի դեսպանությունը և գերմանական հետազոտական

ընկերությունը (DFG), որի դրամաշնորհային միջոցներով ըն-

թերցասրահնապահովվեցլավագույնգրականությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հունվար2008)

1փետրվարի –ԵՊՀմեծդահլիճումտեղիէունենում«Աջակցություն
երիտասարդ համալսարանականների բնակարանաշինությա-

նը» ծրագրի շնորհանդեսը, որին ներկա էին ՀՀ վարչապետ,

ԵՊՀ կառավարման խորհրդի նախագահ, «ԵՊՀ շրջանա-

վարտների միավորում», ՀԿ հոգաբարձուների խորհրդի նա-

խագահ Սերժ Սարգսյանը, «ԵՊՀ շրջանավարտների միա-

վորում» ՀԿ նախագահ Արսեն Քարամյանը, «Գլենդել Հիլզ»

շինարարական ընկերության և «Կոնվերս» բանկի ներկայա-

ցուցիչները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,փետրվար2008)

7փետրվարի –ԵՊՀ-ում«Ռուսականաշխարհ»հիմնադրամիօժան-
դակությամբբացվումէռուսականռեսուրսայինկենտրոն:Այն

հագեցած է ռուսականգիտական, գեղարվեստականպարբե-

րականներիևայլգրականությանթարմհրատարակություննե-

րով: Համակարգչային սերվերնապահովում է կենտրոնիայ-

ցելուներիմուտքըՌուսաստանիառաջատարգրադարանների

էլեկտրոնայինռեսուրսներ:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,8փետրվարի2008)
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9-10 փետրվարի – Իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողական
թիմըԿենտրոն ևՆորքՄարաշառաջինատյանի ընդհանուր
իրավասության դատարանում` Ֆիլիպ Ջեսափի անվան` մի-
ջազգային իրավունքի շրջանակներում անցկացված դատա-
խազ-մրցույթումզբաղեցնումէառաջինտեղը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,փետրվար2008)

27փետրվարի –ՀՀ-ումԻրանիԻսլամականՀանրապետությանդես-
պանատունը ԵՊՀ գրադարանին է նվիրում շուրջ 600 անուն
գիրք:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան2007-2008

ուստարվագործունեություն,Երևան,2008,էջ611)

28փետրվարի – ԵՊՀ ռեկտորը ընդունում է ՀՀ-ումՄեքսիկայի նո-
րանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալֆրեդո Պերես
Բրավոյին: Հանդիպմանը դեսպանը ներկայացնում է Մեքսի-
կայիհամալսարանիպատմությունըևկարևորումկրթությանև
գիտությանդերնունշանակությունըպետությանկառուցմանև
զարգացմանգործում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մարտ2008)

29փետրվարի –ՀՀնախագահՌոբերտՔոչարյանըայցելումէԵՊՀ
ևհանդիպումուսանողներիհետ:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,1մարտի2008

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,մարտ2008)

19 մարտի – Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ու Ինֆորմատիկայի
և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետների ուսանողնե-
րը մասնակցեցին Իսրայելի Արիելի համալսարանի կազմա-
կերպածմիջազգայինմաթեմատիկականօլիմպիադային:ԵՊՀ
թիմըգրավումէերրորդտեղը`իրենիցառաջթողնելովԿիևիև
Բրեմենիհամալսարաններիթիմերին:

 (Տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք`

http://www.ysu.am/site/news/print.php?lang=1&page=2&id=1305)
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14-18ապրիլի –Հայբանասիրությանֆակուլտետըևնույնֆակուլ-
տետի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակեր-

պումենուսանողականմիջբուհականգիտաժողով,որինմաս-

նակցումէինոչմիայնԵՊՀհայբանասիրությանֆակուլտետի,

այլևԽ.Աբովյանիանվանպետականմանկավարժականհա-

մալսարանի,Գավառիպետականհամալսարանի,ԵՊՀԻջևա-

նիմասնաճյուղիուսանողները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս2008)

21 ապրիլի – Կենսաբանության ֆակուլտետում տեղի է ունենում
«Կենդանիների իրավունքների պաշտպանության բիոէթիկա-

կանասպեկտները»թեմայովսեմինար:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2008)

24ապրիլի –ԵՊՀպրոֆեսորադասախոսականկազմըևուսանողու-
թյունըսգոերթենկազմակերպումդեպիՀայոցմեծեղեռնիզո-

հերիհուշահամալիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2008)

6 մայիսի – Պատմության ֆակուլտետի ուսանողական գիտա-
կան ընկերության և ԵՊՀ մշակույթի կենտրոնի ջանքերով

կազմակերպված՝մայիսյանհերոսամարտերիննվիրվածմիջո-

ցառմանըներկաէրնաևգեներալ-մայորԱրկադիՏեր-Թադևո-

սյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս2008)

8մայիսի–Մաթեմատիկայիևմեխանիկայիֆակուլտետումանցկաց-
վում է «Մաթեմատիկա-2008»մրցույթը, որինմասնակցում էր

ֆիզմաթթեքումով11վարժարաններիմոտ40աշակերտ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս2008)

16մայիսի–ԵՊՀ-ումմեկնարկումէ«Օտարերկրացիներիուսուցու-
մը Հայաստանում. հիմնախնդիրներ և լուծումներ» երկօրյա
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միջազգային կրթական գիտաժողովը: Միջոցառման կազմա-

կերպիչըԵՊՀօտարերկրյաքաղաքացիներինախապատրաս-

տականֆակուլտետնէր,որինաջակցելէրՀՀկրթությանևգի-

տությաննախարարությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս2008)

16 մայիսի – Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 89-
րդ տարեդարձի օրը ԵՊՀ մշակույթի կենտրոնի ջանքերով

անցկացվումէ«ԵՊՀլավագույնուսանող»ամենամյամրցա-

նակաբաշխությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս2008)

20 մայիսի – ԵՊՀ 90-ամյա հոբելյանին ընդառաջ՝ ԵՊՀ պատմու-
թյանթանգարանիևմշակույթիկենտրոնինախաձեռնությամբ

բացվումէ«Զարթոնք»խորագիրըկրողցուցահանդեսը,որտեղ

ներկայացվածէինԵՊՀպատմությանթանգարանիկերպար-

վեստիֆոնդիլավագույնկտավները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս2008)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանը տալիս է 3728 շրջա-
նավարտ՝ ըստ հետևյալ ֆակուլտետների՝ Մաթեմատիկայի

և մեխանիկայի` 137 բակալավր, 52 մագիստրոս, Ինֆորմա-

տիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի` 187 բակալավր, 61

մագիստրոս,Ֆիզիկայի`110բակալավր,53մագիստրոս,Ռա-

դիոֆիզիկայի` 88 բակալավր, 34 մագիստրոս, Քիմիայի` 128

բակալավր,20մագիստրոս,Կենսաբանության`84բակալավր,

60 մագիստրոս,Աշխարհագրությանև երկրաբանության` 127

բակալավր, 41 մագիստրոս, Տնտեսագիտության` 241 բակա-

լավր,156մագիստրոս,Պատմության`132բակալավր,58մա-

գիստրոս,Փիլիսոփայությանևհոգեբանության`96բակալավր,

61մագիստրոս,Սոցիոլոգիայի`96բակալավր,41մագիստրոս,

Միջազգային հարաբերությունների` 202 բակալավր, 123 մա-

գիստրոս,Հայբանասիրության` 150բակալավր, 76մագիստ-

րոս,Ժուռնալիստիկայի`48բակալավր,28մագիստրոս,Ռուս
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բանասիրության`64բակալավր,22մագիստրոս,Ռոմանագեր-

մանականբանասիրության`289բակալավր,122մագիստրոս,

Արևելագիտության` 134 բակալավր, 52 մագիստրոս,Իրավա-

գիտության`239բակալավր,86մագիստրոս,Աստվածաբանու-

թյան`36բակալավր,17մագիստրոս:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2007-2008

ուստարվագործունեություն,Երևան,2008,էջ42)

հունիս – Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետները
միացվումեն,ևստեղծվումէնորֆակուլտետ`Աշխարհագրու-

թյանևերկրաբանության:

(Տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք`http://www.ysu.am/site/index.php?

lang=1&page=3&p_num=&id=21)

հունիս –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէշրջանավարտներ՝ըստ
հետևյալֆակուլտետների՝Բնականգիտությունների՝107,Հու-

մանիտար գիտությունների՝ 113, Տնտեսագիտության՝ 54, Կի-

րառականարվեստի՝65։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2007-2008

ուստարվագործունեություն,Երևան,2008,էջ545,550,556,559)

2հունիսի –ԵրևանժամանածՎարշավայիհամալսարանիպատվի-
րակությունը, որի կազմում էին ռեկտոր, պրոֆեսոր Կատար-

ժինաԽալաշչինսկա-Մացուկովը,երկուպրոռեկտորները,Մե-

նեջմենթիֆակուլտետիդեկանըևԱրևելյանԵվրոպայիհետա-

զոտությունների կենտրոնի տնօրենը, համագործակցության

պայմանագիր է կնքում Երևանի պետական համալսարանի

ռեկտորիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հունիս-հուլիս2008)

2-14հունիսի ––ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումանցկացվումէ
«ԿրթությանեռաստիճանհամակարգըԲոլոնիայիգործընթա-

ցիշրջանակներում»թեմայովամառայինդպրոցը:Այնկազմա-

կերպելէին«Ազգայինզարգացմանգիտակրթականկենտրոն»
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ՀԿ-նևԵրևանիպետականհամալսարանը՝Բացհասարակու-

թյանինստիտուտ-հիմնադրամիհայաստանյանմասնաճյուղի

աջակցությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հունիս-հուլիս2008)

9հունիսի –ԵԱՀԿերևանյանգրասենյակիհրավերովմեկշաբաթյա
այցով Հայաստան ժամանած Եվրոպայի ուսանողական մի-

ության անդամներ՝ նախագահ Կոեն Գևերը, Ուսանողական

միության զարգացման կոմիտեի ղեկավար Յենս Յանգբլու-

թը,ԳործադիրկոմիտեիանդամՎիորելՊրոտեասանհանդի-

պումենԵՊՀռեկտորիև ուսանողների, շրջանավարտներիև

հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Արսեն

Քարամյանին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հունիս-հուլիս2008)

11-12հունիսի –Երևանիպետականհամալսարանումտեղիէունե-
նումԲորիսՊիոտրովսկուծննդյան100-ամյակինևՀռիփսիմե

Ջանփոլադյանիծննդյան90-ամյակիննվիրվածգիտաժողով`

«Բ.Բ.ՊիոտրովսկինևՀայաստանը»թեմայով:

(Տե՛ս«ՀայաստանիՀանրապետություն»,12հունիսի2008,

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,հունիս-հուլիս2008)

14հունիսի –ԵՊՀԾաղկաձորի«Համալսարան»ուսումնաարտադրա-
կանբազայումմեկնարկումէ«Ոչգծայինանալիզևմասնակի

ածանցյալներով հավասարումներ` երկրաչափական մեկնա-

բանությամբ»թեմայովմաթեմատիկական10-օրյաամառային

դպրոցը:

Հրավիրված էին մաթեմատիկայի բնագավառի՝ աշխար-

հի ամենաճանաչված մասնագետները` Լուիս Կաֆարելլին,

Անրի Բերեցկին, Յան Բրենիերը, Նինա Ուրալցևան, Մարկ

Բերնոտըևուրիշներ,որոնքժամանելէինաշխարհիտարբեր

երկրներից` ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, ՌԴ-ից,

Ավստրիայից, Խորվաթիայից, Թուրքիայից, Իրանից, Շվեդի-

այից,Ուկրաինայից,Հունգարիայից,Բուլղարիայից,Իսպանի-
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այից,Չինաստանից:Ամառայինդպրոցիկայացումըևհյուրե-

րիմասնակցությունըհիմնականումապահովումէրՅՈՒՆԵՍ-

ԿՕ-ի«ՉԻՆՊԱ»հիմնադրամը(Ֆրանսիա),իտալականICTP

ինստիտուտը, Գերմանիայի «Մաքս Պլանկ» ինստիտուտը,

Շվեդական թագավորական տեխնոլոգիաների ինստիտուտը,

ՀՀ Կառավարությունը` ի դեմսԳիտության պետական կոմի-

տեի,ԵՊՀ-իևՀՀԳԱԱ-ի:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հունիս-հուլիս2008)

9հուլիսի –ՀՀնախագահՍերժՍարգսյանիմասնակցությամբտե-
ղի է ունենում «Աջակցություն երիտասարդ համալսարանա-

կանների բնակարանաշինությանը» ծրագրի շրջանակներում

կառուցվող բազմաբնակարան համալիրի հիմնարկեքի պաշ-

տոնական արարողությունը: Միջոցառմանը մասնակցում էին

ԵրևանիքաղաքապետԵրվանդԶախարյանը,ԵՊՀռեկտորըև

ավելիքան200շահառուներ՝իրենցընտանիքներով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2008)

10 սեպտեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի դահլիճում տեղի է ունենում
հանդիպում ՌԴ մշակութային գործիչների («Յունոստ» ամ-

սագրիգլխավորխմբագիր,պոետՎալերիԴուդրև,«Նովիեիզ-

վեստիյա»թերթիքաղաքականությանբաժնիխմբագրիտեղա-

կալԱլեքսանդրԿոլեսնիչենկո,գրող-երգիծաբաններԱնատոլի

Տրուշկին և Ալեքսանդր Խորտ, ՌԴ վաստակավոր արտիստ,

ՈւտյոսովիանվանհամույթիմենակատարԱնատոլիՇուբար-

դին) հետ, որոնք ՀՀ էին այցելել «Հայաստանում ռուսական

խոսքիօրեր»միջոցառմանշրջանակում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2008)

16սեպտեմբերի –Իրավագիտությանֆակուլտետումտեղիէունենում
էկոլոգիականիրավունքիգիտաուսումնականկենտրոնիբաց-

ման պաշտոնական արարողությունը: Միջոցառմանը ներկա

էինԵՊՀ ռեկտորը, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար

դեսպանՍերգեյԿապինոսը,Իրավագիտությանֆակուլտետի
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դեկանԳագիկՂազինյանը,բնապահպանությանոլորտիփոր-

ձագետներ,ԵՊՀդեկաններ,դասախոսներևուսանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2008)

16 սեպտեմբերի – Իրավագիտության ֆակուլտետում բացվում է
փախստականներիիրավունքներիպաշտպանությանիրավա-

բանական կլինիկա: Այդ ոլորտում համագործակցության վե-

րաբերյալՄԱԿ-իփախստականների գծով գերագույն հանձ-

նակատարիներկայացուցիչԲուշրաՀալեպոտանևԵՊՀռեկ-

տորԱրամՍիմոնյանըստորագրումենփոխըմբռնմանհուշա-

գիր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2008)

17սեպտեմբերի –ԵՊՀենայցելումՀամաշխարհայինբանկիկրթու-
թյանգլխավորմասնագետները`«Կրթությանորակևհամապա-

տասխանություն»ծրագրիղեկավարԽուանՄանուելՄորենոն

ևԶամիլՍալմին:ՀԲներկայացուցիչներըԵՊՀգիտխորհրդի

դահլիճումնախհանդիպումենՌոմանագերմանականբանա-

սիրության ֆակուլտետի իսպաներենի բաժնի ուսանողների

հետ,այնուհետևնրանցհյուրընկալումէԵՊՀռեկտորը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2008)

17 սեպտեմբերի –Ֆիզիկայիֆակուլտետի կոնֆերանսների դահլի-
ճում մեկնարկում է գիտաժողով` նվիրվածՎիկտորՀամբար-

ձումյանիծննդյան100-ամյակին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2008)

19-26սեպտեմբերի –ԵՊՀԾաղկաձորիուսումնաարտադրականբա-
զայումԵՊՀ-իևՀՀԳԱԱմաթեմատիկայիինստիտուտինա-

խաձեռնությամբանցկացվումէ«Հարմոնիկանալիզևմոտա-

վորություն-IV»թեմայովգիտաժողով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2008)
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22սեպտեմբերի–ԵՊՀԵ.Չարենցիանվանդահլիճումկայանումէ
ռուսահայբարերար,«Գիտության,կրթությանևառողջապա-

հությանզարգացումըՀայաստանում»բարեգործականֆոնդի

նախագահ, «Ռուսկոմնեդիվիժիմոստ» ընկերության գլխավոր

տնօրեն,պրոֆեսոր ՀրանտՊողոսյանի ևԵՊՀ, ինչպես նաև

ՀՀպետականայլբուհերի՝գերազանցառաջադիմությամբսո-

վորող214ուսանողներիհանդիպումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2008)

23-24սեպտեմբերի –ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումտեղիէ
ունենում «Ներքին որակի ապահովում: Փորձը, խնդիրներն

ու միտումները» թեմայով երկօրյա աշխատաժողով: Տեղե-

կատվությանտարածմանայդաշխատաժողովըկազմակերպ-

վելէր«ՆերքինորակիապահովմանհամակարգըՀայաստանի

բուհերում»նախագծիշրջանակում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,սեպտեմբեր2008)

29սեպտեմբերի –ԵՊՀ-ումմեկնարկում է«ՀայաստանըևԲուլղա-
րիան. անցյալը, ներկան, ապագան» թեմայով գիտաժողովը:

Այն կազմակերպվել էր ԵՊՀ-ի, Հայաստանի գրողների միու-

թյան նախաձեռնությամբ և ՀՀ մշակույթի նախարարության

օժանդակությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2008)

1հոկտեմբերի –ՀՀՍահմանադրականդատարանիհրավերովՀա-
յաստանժամանածԼատվիայիդատավորներիխումբըայցե-

լում է Իրավագիտության ֆակուլտետ, որտեղ պատվիրակու-

թյան անդամները հանդիպում են ֆակուլտետի պրոֆեսորա-

դասախոսականկազմիևմագիստրատուրայիուսանողության

հետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2008)

1 հոկտեմբերի –Պատմության ֆակուլտետի ուսանողական գիտա-
կանընկերությանևմշակույթիկենտրոնինախաձեռնությամբ
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անցկացվում էՄոնթեՄելքոնյանի հիշատակին նվիրված մի-

ջոցառում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2008)

14 հոկտեմբերի – Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի
ուսանողներիհյուրնէրՀՀ-ումՈւկրաինայիարտակարգևլիա-

զորդեսպանԱլեքսանդրԲոժկոն:

(«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2008)

14հոկտեմբերի –ԼեհաստանիՀանրապետությանՍենատիմիջոցնե-
րով,«ՎսպուլնոտաՊոլսկա»ընկերությանֆինանսավորմամբ,

ինչպես նաև ԵՊՀ ղեկավարության օժանդակությամբ Ռուս

բանասիրությանֆակուլտետումբացվումէՅանԿոխանովսկու

անվանլեհերենլեզվիլսարան:ՆերկաէինԵՊՀռեկտորԱրամ

ՍիմոնյանըևՀՀ-ումԼեհաստանիարտակարգև լիազորդես-

պանՏոմաշԿնոտեն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2008)

22 հոկտեմբերի – ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հյուրընկալում
է Գերմանիայի Հալե-Վիտտենբերգի Մարթին Լյութերի ան-

վան համալսարանի պատվիրակությանը, որի կազմում էին

այդ համալսարանի ռեկտոր, պրոֆեսոր Վուլֆ Դեպենբրոֆը,

Աստվածաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսոր Հերման Գոլ-

ցը,ՀումանիտարֆակուլտետիպրոֆեսորԳերհարդՄեյզերը,

Արևելագիտության ինստիտուտի դոկտորԱրմենուհիԴրոստ-

Աբգարյանը, համալսարանի լեզուների կենտրոնի տնօրեն

Ինգրիդ Ստուդեն, Միջազգային համագործակցության վար-

չության աշխատակից Իլյա Դոբերը և ՀՀ-ում Գերմանիայի

ԴաշնայինՀանրապետությանարտակարգևլիազորդեսպան

ԱնդրեաՎիկտորինը:ՀանդիպմանըներկաէիննաևԵՊՀու-

սումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր

Գրիգորյանը, գիտական քաղաքականության և միջազգային

համագործակցության գծով պրոռեկտոր ԳեղամԳևորգյանը,

միջազգային համագործակցության վարչության պետ Ալեք-
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սանդրՄարգարովըևԿենսաբանությանֆակուլտետիդեկան

ԷմիլԳևորգյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2008)

22-25 հոկտեմբերի – Երևանի «Մոսկվայի տանը» անցկացվում է
«ԿրթությունևկարիերաEXPO-2008»իններորդմիջազգային

մասնագիտացվածտոնավաճառը: Կրթության բնագավառում

ամենամեծ ցուցահանդեսին ԵՊՀ-ն մասնակցում էր երրորդ

անգամ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2008)

23հոկտեմբերի –ԵՊՀէկոլոգիականիրավունքիգիտաուսումնական
կենտրոնումքննարկվումէ«Տեղեկությունստանալուազատու-

թյանմասին»ՀՀօրենքինախագիծը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2008)

24հոկտեմբերի –ԻրավագիտությանֆակուլտետիևԵրևանիպետա-
կանբժշկականհամալսարանիուսանողներըԵՊՀՊալեաննե-

րիանվանդահլիճումքննարկումեն«Էֆթանազիա»երևույթըև

դրանառնչվողմիշարքհիմնահարցեր:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2008)

7 նոյեմբերի – Երևանի պետական համալսարանի պատմության
թանգարանըԵրևանքաղաքիպատմությանթանգարանիհետ

ԵՊՀ 90-ամյակին ընդառաջ կազմակերպում է ցուցահան-

դես՝«Երևանիպետականհամալսարանըերեկևայսօր»խո-

րագրով:ԱյնբացվումէԵրևանքաղաքիպատմությանթանգա-

րանում, որտեղցուցադրվում են համալսարանիպատմությու-

նը վավերացնող բազմաթիվ ցուցանմուշներ` լուսանկարներ,

փաստաթղթեր,լաբորատորսարքեր,անվանիհամալսարանա-

կաններիանձնականիրերևայլն:ԻրելույթումռեկտորԱրամ

Սիմոնյանը նշում է. «Ուրախալի է, որ այս ցուցադրությամբ

մենքպաշտոնապեսբացումենքԵՊՀ90-ամյահոբելյանիտո-

նակատարությանծրագիրը:Հատկանշականէ,որայնսկսում
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ենք Երևանի քաղաքապետարանից, Երևանի սրտից, Երևան

քաղաքիպատմությանթանգարանից»:

(Տե՛ս«Ազգ»,8,22նոյեմբերի2008,տե՛սնաև«Երևան7օր»,

11-13նոյեմբերի2008,տե՛սնաև«Կրթություն»,11նոյեմբերի2008

տե՛սնաև«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2008)

7 նոյեմբերի – Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ
հանդիպումէՀՀֆինանսներինախարարՏիգրանԴավթյանը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2008)

10նոյեմբերի–Ե.Չարենցիանվանդահլիճումտեղիէունենում«Սե-
րունդների երկխոսություն 40տարիանց»խորագրով հանդի-

պումը,որըկազմակերպելէրԵՊՀմշակույթիկենտրոնըՄայր

բուհի 90-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում:

ՄասնակցումէինԲանասիրականֆակուլտետիժուռնալիստի-

կայիբաժնիառաջինշրջանավարտները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2008)

13նոյեմբերի –Սոցիոլոգիայիֆակուլտետըբոլորումէկազմավորման
4-րդտարեդարձը:Այդառթիվֆակուլտետումանցկացվումեն

միշարքմիջոցառումներ,որոնքկազմակերպելէինֆակուլտե-

տիղեկավարությունը,ուսանողականգիտականընկերությունը

ևուսանողականխորհուրդը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2008)

14նոյեմբերի –Օտարերկրյաքաղաքացիներինախապատրաստա-
կան ֆակուլտետում մեկնարկում է «Բնագիտությունը 21-րդ

դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» թեմայով

համահայկականկրթականերկօրյագիտաժողով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2008)

16 նոյեմբերի – ՄԱԿ-ի հռչակած Հանդուրժողականության միջազ-
գայինօրվաառթիվՓիլիսոփայությանևհոգեբանությանֆա-
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կուլտետում կազմակերպվեց «Կլոր-սեղան-բանավեճ», որին

մասնակցում էին տարբեր մասնագիտությունների տեր մար-

դիկ`հոգեբաններ,փիլիսոփաներ,իրավաբաններ,ազգագրա-

գետներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2008)

20-21 նոյեմբերի – ԵՊՀՊալեաններիանվան դահլիճումանցկաց-
վում է «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորու-

թյունը կայուն զարգացման հեռանկարում» թեմայով միջազ-

գայինգիտաժողով:ԱյնկազմակերպվելէրԿենսաբանության

ֆակուլտետիէկոլոգիայիևբնությանպահպանությանամբիո-

նինախաձեռնությամբ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2008)

24նոյեմբերի –ՀՀդրամի15-րդտարեդարձիառթիվԵՊՀՈՒԳԸ-ն
Պալեաններիանվան դահլիճում կազմակերպում է «Կլոր սե-

ղան»միջոցառումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2008)

25 նոյեմբերի –Պատմության ֆակուլտետի դահլիճում նշվում է ՀՀ
ազգայինհերոսՄոնթեՄելքոնյանիծննդյան51-րդտարեդար-

ձը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2008)

25նոյեմբերի –ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետի
դեկանԳ.ՊետրոսյանիհրավերովՀՀ-ումԵգիպտոսիԱրաբա-

կան Հանրապետությանարտակարգ և լիազոր դեսպանՎա-

հիդադ-դինԻսմայիլՋալալինհյուրընկալվումէՄիջազգային

հարաբերություններիֆակուլտետում:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,նոյեմբեր2008)

28նոյեմբերի-1դեկտեմբերի–ԵՊՀուսանողականգիտականըն-
կերության ևՖիզիկայի ուՌադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների

ուսանողներինախաձեռնությամբկազմակերպվումէգիտաժո-
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ղով`նվիրվածՎիկտորՀամբարձումյանիծննդյան100-ամյա-

կին:ՄասնակցումէինոչմիայնՄայրբուհիուսանողները,այլև

մասնագետներԲյուրականիաստղադիտարանից:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,դեկտեմբեր2008)

3դեկտեմբերի –Իրավագիտությանֆակուլտետիէկոլոգիականիրա-
վունքիգիտաուսումնականկենտրոնումֆակուլտետիՈՒԳԸ-ի

օժանդակությամբ«Էկոլոգիականանվտանգություն»թեմայով

կազմակերպվումէմիջբուհականուսանողականգիտաժողով:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,դեկտեմբեր2008)

4 դեկտեմբերի – Վեհափառ հայրապետ Վազգեն Ա-ի ծննդյան
100-ամյակի առթիվ ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերու-

թյունըկազմակերպումէուխտագնացությունդեպիՍուրբԷջ-

միածին,որտեղուսանողներըծաղիկներենդնումՎեհափառի

շիրիմին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,դեկտեմբեր2008)

9դեկտեմբերի –ԱրևելագիտությանֆակուլտետիN320 լսարանում
բացվում է ցուցահանդես` նվիրված Սիրիայի մշակույթին և

կենցաղին: Ցուցահանդեսին ներկա էր նաև ՀՀ-ում Սիրիայի

ԱրաբականՀանրապետությանարտակարգևլիազորդեսպան

ԱբդուլՀամիդՍալլումը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,դեկտեմբեր2008)

15դեկտեմբերի– ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտե-
տիուսանողներիհետհանդիպումէԵԱՀԿգլխավորքարտու-

ղարՄարկՊերենդըԲրիշամբոն։

(Տե՛սԽաղաղությունմաղթեցՀայաստանին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Ihwvqkeyw3SKWHMwNdJ01nabRW,մուտք՝05.07.2019)

16 դեկտեմբերի – Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի
ուսանողներիհետհանդիպումէԼեհաստանիԼոձիհամալսա-
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րանիպրոֆեսորԱնջեյդեԼազարին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,դեկտեմբեր2008)

19 դեկտեմբերի– ԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտետիԱարաբա-
գիտության ամբիոնի ուսանողներն ու պրոֆեսորադասախո-

սականկազմըհյուրընկալեցինՀՀ-ումԵգիպտոսիԱրաբական

Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վահիդ

ադ-դինԻսմայիլՋալալին:ՀանդիպումնանցկացվումէրԵգիպ-

տոսի «նվիրած»Մուբարակիանվան լսարանում և բացառա-

պեսարաբերենով:

(Տե՛սՎահիդադ-դինՋալալըկրկինԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

y6hwWtMTqQUkYZtB8dC4wu0S47,մուտք՝05.07.2019)

25դեկտեմբերի –Գիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիէունենում
Երևանի պետական համալսարանի կառավարման խորհրդի

նիստը,որընախագահումէրՀՀնախագահ,ԵՊՀկառավար-

մանխորհրդինախագահՍերժՍարգսյանը:Նիստիօրակար-

գումդրվածէր4հիմնականհարց`ռեկտորիհաշվետվությունը

ԵՊՀ2007/2008ուստարվագործունեությանվերաբերյալ,ԵՊՀ

2008թ.եկամուտներիևծախսերիկատարողականի(հունվար-

նոյեմբեր)հաստատումը,ԵՊՀ2009թ.ֆինանսականտարվա

եկամուտներիուծախսերինախահաշվիհաստատումըևԵՊՀ

2009/2010-2013/2014 ուստարիների զարգացման ռազմավա-

րության ծրագրի հիմնադրույթների հաստատումը: Օրակար-

գայինյուրաքանչյուրհարցիքննարկումիցհետոխորհրդիան-

դամներըմիաձայնհաստատումենառաջարկվածդրույթները

ևբավարարգնահատումկատարվածաշխատանքները:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հունվար2009)

25 դեկտեմբերի – ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի ճեմասրահում
հանդիսավոր պայմաններում տեղի է ունենում ականավոր

գիտնականներ Աշոտ Հովհաննիսյանի (1887-1972), Գուրգեն

Սահակյանի (1913-2000), Էդուարդ Աղայանի (1913-1991) և
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Գևորգ Ջահուկյանի (1920-2005) բրոնզաձույլ կիսանդրիների

բացմանարարողությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հունվար2009)
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2008-2009ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանում դասավանդում էին 196պրոֆեսորներ, 500 դոցենտներ, 430

ասիստենտներ,453դասախոսներ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ12)

2008-2009ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանիառկա ուսուցում բակալավրիատում սովորում էր 10624 ուսա-

նող,մագիստրատուրայում՝2474ուսանող,ասպիրանտուրայում՝542

(առկաևհեռակա,ինչպեսնաևօտարերկյա)ասպիրանտ,հեռակա

ուսուցմանբակալավրիատում՝1647ուսանող։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ44-45)

26 հունվարի – Հայոց բանակի տոնի առթիվ ԵՊՀ է այցելում ՀՀ
պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը: «Զինված

ուժեր-կրթականհամակարգ»համագործակցությանծրագրերի

շրջանակումնախարարըորոշել էրհամալսարանականներին

անձամբներկայացնելհայոցբանակիառօրյան,խնդիրները,

իրականացվողունախատեսվողբարեփոխումները:Հանդիպ-

մանվերջում,ԵՊՀռեկտորատիորոշմամբ,ՀՀպաշտպանու-

թյան նախարար,Արցախի հերոս, «Ոսկեարծիվ» շքանշանի

ասպետՍեյրանՕհանյանըարժանանումէԵՊՀոսկեհուշա-

մեդալի: Իր հերթին նախարարը ԵՊՀ ռեկտորին պարգևատ-

րումէՀՀՊՆգերատեսչական«ԱնդրանիկՕզանյան»մեդա-

լով, Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանԳ. Մելիքյանին`

«Դրաստամատ Կանայան» մեդալով, իսկ Ռադիոֆիզիկայի

ֆակուլտետի դեկան Յու. Վարդանյանին, Իրավագիտության
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ֆակուլտետիդասախոսՏ.ԲարսեղյանինևՖիզիկայիֆակուլ-

տետի դասախոս Ա. Կիրակոսյանին` «Վազգեն Սարգսյան»

մեդալով:Առավելաչքիընկածմիխումբուսանողներնախա-

րարիցստանումենանվանականժամացույցներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հունվար2009)

11փետրվարի – Գիտխորհրդի դահլիճում ԵՊՀպրոֆեսորադասա-
խոսական կազմի և ուսանողների համար դասախոսություն է

կարդումռուսանվանիգիտնականՍերգեյԿապիցան:Մեծա-

նունգիտնականըՀայաստանէրժամանելԵվրասիականհե-

տազոտություններիինստիտուտիհայաստանյանմասնաճյու-

ղի հրավերով` մասնակցելու Մենդելեևիանվան կրթաթոշակի

հանձնմանարարողությանը:

Նույն օրը համալսարանի գիտական խորհրդի դահլիճում

նախարարՆերսեսԵրիցյանըհանդիպեցուսանողներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,փետրվար2009)

17փետրվարի –ՀամալսարանիգիտականխորհրդիդահլիճումԱր-
ժույթիմիջազգայինհիմնադրամիգործադիրտնօրենԱհեԲա-

քերը և ՀՀֆինանսներիփոխնախարարՎարդանԱրամյանը

հանդիպումենԵՊՀուսանողներիևպրոֆեսորադասախոսա-

կանկազմիհետ:ԱհեԲաքերըդասախոսությունէկարդումհա-

մաշխարհայինտնտեսականճգնաժամիևտարածաշրջանում

դրահետևանքովստեղծվածիրավիճակիվերաբերյալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,փետրվար2009)

27 փետրվարի – Տեղի է ունենում «Սինոփսիս» ընկերության մար-
կետինգի գծով փոխնախագահ «Սինոփսիս-Արմենիա» ՓԲԸ

գլխավորգործադիրտնօրենՌիչԳոլդմանիհանդիպումըՌա-

դիոֆիզիկայի, Ֆիզիկայի, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի,

Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայիֆակուլտետ-

ներիուսանողներիհետ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մարտ2009)
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4մարտի –Կենսաբանությանֆակուլտետումմեկնարկումէկենսա-
բանության ոլորտում ուսանողական առաջին միջազգային

գիտաժողովը, որտեղ Հայաստանում գործող բրիտանական

խորհրդի«Այռեքս»և«Տեմպուս»միջազգայինկազմակերպու-

թյուններիներկայացուցիչներըկենսաբանուսանողներինտե-

ղեկացրինիրենցկողմիցիրականացվողկրթականծրագրերի

մասին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մարտ2009)

6մարտի –ԵՊՀ«Վարդանանք»ռազմահայրենասիրականդաստի-
արակությանակումբիհյուրնէրՀՀպաշտպանությաննախա-

րար Սեյրան Օհանյանը: Հանդիպման ընթացքում ԵՊՀ ռեկ-

տորը «Համալսարանում ռազմահայրենասիրական դաստիա-

րակությանավանդույթները զարգացնելու և զոհվածուսանող

ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնելու գործում

ունեցածներդրմանհամար»պատվոգրերէհանձնում«Վար-

դանանքի»աչքիընկածմիխումբանդամներիևակումբինա-

խագահՍ.Աբրահամյանին:ՀՀպաշտպանությաննախարարն

էլխոստանումէ,որակումբնայդուհետևկարողէակնկալելթե՛

նախարարությանևթե՛անձամբիրաջակցությունը:Հանդիպ-

մանավարտինԵՊՀռեկտորըհամալսարանականներիանու-

նիցնախարարիննվիրումէգեղանկարիչՆարգիզՓաշայանի

«Գարուն»կտավը:ԻրհերթինՍեյրանՕհանյանըծաղիկներև

հուշանվերներէհանձնումհամալսարանականզոհվածազա-

տամարտիկներիզավակներինուհարազատներին:

 (Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մարտ2009)

9ապրիլի –Ժուռնալիստիկայիֆակուլտետում մեկնարկում է «Գո-
վազդը և PR-ը հայաստանյանԶԼՄ-ներում» թեմայով գիտա-

ժողովը:Այնկազմակերպելէրֆակուլտետիուսանողականգի-

տականընկերությունը:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2009)

14ապրիլի –Ռոմանագերմանականբանասիրությանֆակուլտետում
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մեկնարկում է «Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մար-

տահրավերներ, նոր մոտեցումներ» թեմայով երկօրյա գիտա-

ժողով, որին մասնակցում էին 43 ուսանողներ և երիտասարդ

դասախոսներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2009)

15ապրիլի –Մեծդահլիճումտեղիէունենումհանդիսավորմիջոցա-
ռում` նվիրված «Ռուսկի միր» հիմնադրամի հովանու ներքո

ԵՊՀ-ումգործողՌուսականկենտրոնիհիմնադրմանառաջին

տարեդարձին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2009)

16ապրիլի–ԵՊՀկենտրոնականմասնաշենքինախասրահումմեկ-
նարկում է «Ուսուցումը Հայաստանում» 8-րդ ամենամյա մի-

ջազգային ցուցահանդեսը: «Expo Center» ընկերության, ՀՀ

կրթությանևգիտությաննախարարությանուԵՊՀ-իկազմա-

կերպած ցուցահանդեսին մասնակցում էին կրթության ոլոր-

տում գործունեություն ծավալող 30-ից ավելի կազմակերպու-

թյուններ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2009)

20ապրիլի–ՊատմությանֆակուլտետումտեղիէունենումՀՀԳԱԱ
ակադեմիկոս Հրաչիկ Ռուբենի Սիմոնյանի անձնական գրա-

դարանըֆակուլտետիՆ.Մառիանվանգրադարան-ընթերցաս-

րահիննվիրելուարարողությունը,ինչպեսնաևնրա`«Հայերի

զանգվածային կոտորածներըԿիլիկիայում (1909 թ.ապրիլ)»

գրքիշնորհանդեսը:ԲացմանխոսքովհանդեսէգալիսՊատ-

մության ֆակուլտետի դեկան, պրոֆ. Էդիկ Մինասյանը: Մի-

ջոցառմանը ներկա էին նաևԵՊՀ ռեկտորը, ՀՀ կրթության և

գիտությաննախարարՍ.Սեյրանյանը:Նախարարնակադե-

միկոսՀրաչիկՍիմոնյանինկրթությանուգիտությանոլորտում

ներդրած մեծագույն ավանդի համար և ծննդյան 80-ամյակի

առթիվ պարգևատրում է ՀՀ ԿԳ նախարարության բարձրա-
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գույնպարգևով`հուշամեդալով:

(Տե՛սԱվետիսյանԼ.,Կարևորմիջոցառում

ԵՊՀՊատմությանֆակուլտետում,

տե՛ս«ԲանբերԵրևանիհամալսարանի»,

1(127),Երևան,2009,էջ209)

23ապրիլի–ԵՊՀռեկտորըհյուրընկալեցԲուլղարիայիՀանրապե-
տությանկրթությանևգիտությանփոխնախարարԿրիչոԱթա-

նասովին:Քննարկվումէբուլղարերենիուսուցմանխորացման

հարցըԵՊՀ-ում:Իրազեկվումէ,որՌուսբանասիրությանֆա-

կուլտետի ուսանողները բակալավրիատն ավարտելուց հե-

տոկարողենմեկնելԲուլղարիա՝մագիստրոսիորակավորում

ստանալու համար, որից հետո վերադառնալով Հայաստան`

ֆակուլտետումդասավանդելբուլղարերեն:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,ապրիլ2009)

15մայիսի–ԵՊՀռեկտորիգլխավորությամբհամալսարանիդասա-
խոսներըևուսանողներըԵՊՀհիմնադրման90-ամյակիննվիր-

վածմիջոցառումներիշրջանակումայցելումենԿոմիտասիան-

վանպանթեոն և ծաղիկներ դնում հասարակական-քաղաքա-

կանումշակութայինգործիչներիշիրիմներին:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս2009)

16մայիսի –ԵՊՀկենտրոնականմասնաշենքիբակումտեղիէունե-
նամ մեծ միջոցառում՝ նվիրված համալսարանի 90-ամյակին:

Հոբելյանին ներկա էին ՀՀ նախագահ, ԵՊՀ կառավարման

խորհրդի նախագահՍերժՍարգսյանը,Ամենայն հայոց կա-

թողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ-ն, Երևանի քաղաքապետը,

նախարարներ,ԵՊՀնախկինռեկտորներ,դասախոսներևու-

սանողներ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս2009)

22մայիսի –ՀՀնախագահիհրավերովՀայաստանումգտնվողԽոր-

վաթիայի նախագահ Ստյեփան Մեսիչն այցելում է Երևանի



447

2009

համալսարան:ԻրելույթումԽորվաթիայինախագահըհամա-

ռոտ ներկայացնում է իր երկրի` որպես պետության կայաց-

ման պատմական անցյալը, տարվող քաղաքականությունը և

ծրագրերը:ՀանդիպմանվերջումԵՊՀռեկտորըԽորվաթիայի

նախագահինէհանձնումԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչման

վկայականըևԵՊՀոսկեմեդալ:

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,մայիս2009)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանը տալիս է առկա ու-
սուցման 3721 շրջանավարտ՝ ըստ հետևյալ ֆակուլտետնե-

րի՝ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի՝ 133 բակալավր, 64 մա-

գիստրոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի

համապատասխանաբար՝ 162 և 74,Ֆիզիկայի՝ 83 և 48,Ռա-

դիոֆիզիակայի՝74և37,Քիմիայի՝182և15,Կենսաբանության՝

103 և 41, Աշխարհագրության և երկրաբանության՝ 112 և 40,

Պատմության՝ 120 և 95, Միջազգային հարաբերությունների՝

221 և 122, Տնտեսագիտության՝ 250 և 170,Փիլիսոփայության

ևհոգեբանության՝91և63,Սոցիոլոգիայի՝93և29,Հայբանա-

սիրության՝132և53,Ժուռնալիստիկայի՝51և32,Ռուսբանա-

սիրության՝ 67 և 17, Ռոմանագերմանական բանասիրության՝

298 և 114, Արևելագիտության՝ 122 և 65, Իրավագիտության՝

229և66,Աստվածաբանության՝46և13,ՏՏԿՀկենտրոնի՝24

մագիստրոս։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ50)

11հունիսի – ԵրևանիպետականհամալսարանումմեկնարկեցՍո-
ցիոլոգիայի միջազգային ինստիտուտի 39-րդ համաշխար-

հայինկոնգրեսը:

«Սոցիոլոգիան խաչմերուկներում» խորագրով քառօ-

րյա գիտաժողովին, բացի ՀՀ վարչապետՏիգրանՍարգսյա-

նիցուԵՊՀպրոֆեսորադասախոսականկազմից, ներկաէին

50 երկրների 89 համալսարանների և գիտահետազոտական

կենտրոնների300-իցավելիգիտնականներուպրոֆեսորներ:
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ԿոնգրեսիկազմակերպիչնէրՍտոկհոլմումգտնվողՍոցիո-

լոգիայիմիջազգայինինստիտուտը,իսկհամակազմակերպիչն

էրԵրևանիպետականհամալսարանը:

(Տե՛սԱրժանիմարտահրավերարժանիգիտնականներին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

aZkbgn8TpXHSJ78EsSwVqeT0NQ,մուտք՝06.07.2019)

19հունիսի– Ամփոփվեցիներիտասարդստեղծագործողների`ԵՊՀ
հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված միջբուհական մրցույթի
արդյունքները:

(Տե՛սՄիջբուհականգրականտոնԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/GRhXheNHZ5PidjLIiAUHr2wvBL,մուտք՝05.07.2019)

24 հունիսի – ԵՊՀ գիտխորհրդի դահլիճում տեղի ունեցավ հան-
դիպում ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և «Լույս» հիմ-
նադրամի տնօրեն Ժաքլին Կարաասլանյանի հետ: Վարչա-
պետը ուսանողներին տեղեկացրեց, որ ՀՀ նախագահ Սերժ
Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է «Լույս» հիմ-
նադրամը,որըմեծծրագրերէիրականացնելու:

(Տե՛սՀայուսանողները`փոքրիկ«Լույսեր»աշխարհում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/4k9dqi2aA1G2vlHZn2pldshCpD,մուտք՝05.07.2019)

25 հունիսի –Պաշտոնականայցով Հայաստանում գտնվողՎրաս-
տանինախագահՄիխայիլՍահակաշվիլինայցելումէԵրևա-
նիպետականհամալսարանևհանդիպումպրոֆեսորադասա-
խոսականկազմիևուսանողներիհետ:Վրաստանինախագա-
հը ներկայացնում է Վրաստանի սոցիալ-տնտեսական զար-
գացումները և իր կատարած բարեփոխումները, որից հետո
պատասխանում է ուսանողների և դասախոսների հարցերին:
ՎերջումԵՊՀռեկտորըՄ.ՍահակաշվիլիինէհանձնումԵՊՀ
պատվավորդոկտորիկոչմանվկայականըևոսկեմեդալ:

(Տե՛սԼավհարևանըհեռուբարեկամիցլավէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/quality/

hy/1404988744/page/439/new/18342,մուտք՝30.07.2019)
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30հունիսի –ԵՊՀհիմնադրման90-ամյակիննվիրվածմիջոցառում-
ների շրջանակում Բերձորում ստեղծվում է «Համալսարանա-

կանպուրակ»,որտեղԵՊՀպատվիրակությունըտնկում է 90

ընկուզենի: Խորհրդանշական էր ոչ միայն ծառերի քանակը,

այլևպուրակիտարածքի ընտրությունը:Բերձորը ԼՂՀ-իայն

հատվածնէ,որնԱրցախըկապումէՀայաստանիհետ:ԵՊՀ

ռեկտորի ղեկավարությամբ ծառատունկին մասնակցում են

ավելիքան100համալսարանականներ`դասախոսներ,ուսա-

նողներ,աշխատակիցներ:

(Տե՛սԵՊՀ-իարցախյաննորհասցեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/quality/

hy/1404988744/page/439/new/18339,մուտք՝30.07.2019)

15-18հուլիսի – ԵՊՀուսանողներըմասնակցեցինԻրանիԻսլամական
Հանրապետությունում անցկացվող ամենամյա միջազգային

մաթեմատիկական օլիմպիադային։ Այստեղ համալսարանա-

կաններըվաստակեցին1արծաթեև3բրոնզեմեդալներ:14մե-

դալներից4-ըբաժինհասավՀայաստանիօլիմպիականներին:

ԹիմիկազմումէինՎարդանՈսկանյանը(Մաթ.ևմեխ.ֆակուլ-

տետ,մագ.1-ինկուրս),ՀայկԱլեքսանյանը(Մաթ.ևմեխ.ֆա-

կուլտետ,մագ.1-ինկուրս),ԱլբերտԹամազյանը(Մաթ.ևմեխ.

ֆակուլտետ,3-րդկուրս)ևՆերսեսԽաչատրյանը(ԻԿՄ,4-րդ

կուրս):Առաջինտեղիմրցանակներըբաժինընկանհյուրընկա-

լողերկրիմասնակիցներին:

(Տե՛սԼավագույններըմիջազգայինօլիմպիադաներում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

rNkvtj3SIu36dOYfumQcUzoG5x,մուտք՝06.07.2019)

25-30 հուլիսի – ԵՊՀ ուսանողները մասնակցեցին Բուդապեշտում
անցկացված IMC (International Mathematics Competition) մի-

ջազգային մրցույթին (այն ամեն տարի անցկացվում է եվ-

րոպական որևէ երկրում): Տարիքային սահմանափակման

պատճառով մասնակցեցին միայն 1-4-րդ կուրսերի ուսանող-

ները:Բոլորչորսօլիմպիականներնէլարժանացանարծաթե
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մեդալների և ստացան երկրորդ կարգի դիպլոմներ: IMC-ում

թիմըներկայացնումէինԴավիթԿարագուլյանը(Մաթ.ևմեխ.

ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս), Արմեն Նուրբեկյանը (Մաթ. և մեխ.

ֆակուլտետ,4-րդկուրս),ԱնուշՄարտիրոսյանը(Մաթ.ևմեխ.

ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս) և Արման Մարգարյանը (Ֆիզիկայի

ֆակուլտետ,3-րդկուրս):

(Տե՛սԼավագույններըմիջազգայինօլիմպիադաներում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

rNkvtj3SIu36dOYfumQcUzoG5x,մուտք՝06.07.2019)

27օգոստոսի – ԵՊՀֆիզիկայիֆակուլտետումմեկնարկեց«Օպտի-
կայիևֆոտոնիկայիարդիհիմնախնդիրները»խորագրովմի-

ջազգայինգիտաժողովը:

Աշխարհիմոտ15երկրներիցեկածմասնագետներիուշադ-

րության կենտրոնում այնպիսի ոլորտներ էին, որոնք Հայաս-

տանումդեռևսայնքանէլզարգացածչէին՝մետամատերիալ-

ները,նանոկառուցվածքները,բիոֆոտոնիկանևայլն։Գիտա-

ժողովըկազմակերպվելէրԵՊՀ-ի,ԳԱԱ-իևՌուս-հայկական

(Սլավոնական) համալսարանի համատեղ ջանքերով: Այն իր

ձևաչափով տարբերվում էր ավանդական գիտաժողովից. և՛

ամառայինդպրոցէր,և՛գիտաժողով:

(ԱշխարհիֆիզիկոսներըԵՊՀ-իհարկիտակ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

wUms2h9G50sESw6ODS0gnwkZVA,մուտք՝06.07.2019)

7 սեպտեմբերի – ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողնե-
րի հետ հանդիպեցՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավորտնօրենՌալֆ

Յիրիկյանը։ Նա դասախոսություն կարդաց «ՎիվաՍել-ՄՏՍ`

բիզնես, որն ունի առաքելություն» թեմայով: Նախաձեռնու-

թյունըԵՊՀպատմությանֆակուլտետիՈՒԳԸ-իննէր:Որպես

հանդիպմանվայրընտրվելէրՌադիոֆիզիկայիֆակուլտետը,

որովհետևհենցայստեղենպատրաստվումայդընկերության

ապագա պոտենցիալ աշխատակիցները, այսինքն` հեռահա-
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ղորդակցությանմասնագետները:

(Տե՛ս«VIVACELL-նուսանողներինառաջարկումէ…»,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

o41R3RSpWMVxwQUJaWuP8yO7OQ,մուտք՝06.07.2019)

25սեպտեմբերի – ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետումմեկնար-
կեց «Քաղաքացիական օրենսդրության զարգացումը ԱՊՀ

երկրներում» խորագրով գիտաժողովը, որի նախաձեռնողը

Իրավաբաններիմիջազգայինմիություննէր,իսկկայացմանն

աջակցելէինԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետնուՀայաս-

տանիիրավաբաններիմիությունը:Մասնակիցներըներկայաց-

նումէինԱՊՀ5երկրներիփորձը:ՆերկաէիննաևՀՀդատա-

կան տարբեր մարմինների ներկայացուցիչներ, ֆակուլտետի

դասախոսներ,ասպիրանտներևուսանողներ:Զեկուցումներով

հանդեսեկանՌԴնախագահի`իրավականհարցերովօգնա-

կանՎենիամինՅակովլևը,ՀՀՎճռաբեկդատարանինախա-

գահԱրմանՄկրտումյանըևոլորտումհայտնիայլմասնագետ-

ներ:

(Տե՛սՔաղաքացիականիրավունքը`քննարկմանառարկա,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

uqN9ibdZC9InPgDQErmUo6g3la,մուտք՝06.07.2019)

26սեպտեմբերի – ԵՊՀԻԿՄֆակուլտետումանցկացվեցծրագրա-
վորմանամենամյաօլիմպիադա,որընվիրվածէրՄայրբուհի

90-ամյակին:

(Տե՛ս«Օլիմպիականհաղթարշավըմեկնարկեց»,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/29DMYwkeHpN9JMeswjcXHGEEHz,մուտք՝06.07.2019)

28 սեպտեմբերի – ԵՊՀմիջազգային հարաբերություններիֆակուլ-
տետումդասախոսությամբհանդեսեկավավստրիացիդիվա-

նագետԱլֆրեդՄիսսոնգին:

Թեմանէր՝«Ավստրիայիառաջինևերկրորդհանրապետու-

թյունների արտաքին քաղաքականությունը»: Դիվանագետը
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մագիստրատուրայիառաջին կուրսի ուսանողներին ոչ միայն

ներկայացրեց այդ ժամանակահատվածում Ավստրիայի ար-
տաքինքաղաքականությունը,այլևզուգահեռներանցկացրեց
ԱՊՀպետություններիհետ:

(Տե՛սԱվստրիացիդիվանագետը`«ԵՊՀդասախոս»,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

afdqUpiwHitOXe1FGyMesmnGly,մուտք՝06.07.2019)

29 սեպտեբմերի – ԵՊՀ մեծ դահլիճումտեղի ունեցավՄայր բուհի
90-ամյակիննվիրվածգրքերիշնորհանդեսը:

(Տե՛սԳրքերիշնորհանդես,տե՛ս ԵՊՀպաշտոնական

կայք՝http://ysu.am/news/hy/nDgcoXg6pPozI80lD0DYDekrHd,

մուտք՝06.07.2019)

3 հոկտեմբերի – Երեկոյան ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի
բակից մեկնարկեց համալսարանականների երթը դեպի Ալ.
Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակա-
դեմիկանթատրոն,որտեղտեղիունեցավտոնականմիջոցա-
ռումնվիրվածԵՊՀ90-ամյակին։

(Տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր,2009)

7հոկտեմբերի– ԵՊՀգիտականքաղաքականությանևմիջազգային
համագործակցությանգծովպրոռեկտորԳեղամԳևորգյանըև

Միջազգային համագործակցության վարչության պետ Ալեք-

սանդրՄարգարովըհյուրընկալեցինՀՀ-ումԵգիպտոսիԱրա-

բական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան

Վահիդ ադ-դին Իսմայիլ Ջալալին, Կահիրեի համալսարանի

հայագիտականկենտրոնիդասախոսԶեյնաբԱբուՍիննինև

նույնհամալսարանիբանասիրականֆակուլտետիդեկանԱհ-

մադԶայեդին։

(Տե՛սԱկտիվհամագործակցությունըշարունակվումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

QQyUpOHWHqrTiJKyehkeqM8DrL,մուտք՝06.07.2019)

9հոկտեմբերի– ԵՊՀ-ումմեկնարկեցՀարավկովկասյաներրորդկի-
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նոփառատոնը`«Եսմարդեմ»խորագրով,որըտևեց3օր:
(Տե՛սԿինոփառատոնանիվներիվրա,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

MCbiV1D10hnNRbdBEyeNKtvZss,մուտք՝06.07.2019)

23 հոկտեմբերի – ԵՊՀ-ում մեկնարկեց «Անձի զարգացման հիմ-
նախնդիրները»խորագիրըկրողմիջազգայիներկօրյագիտա-

ժողովը:

(Տե՛սԱնձիզարգացմանհիմնախնդիրներնակտուալեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

h1HmQB3jWm1dTsLsnOUk5rQRIi,մուտք՝06.07.2019)

27հոկտեմբերի – ՄԱԿ-իբնակչությանհիմնադրամըհամալսարանա-
կաններիններկայացրեցիրկամավորականծրագրերիցմեկը:

(Տե՛սՄԱԿ-ը հրավիրումէուսանողներին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

zCnIJxrutuaDTIFWl80UcFCPxo,մուտք՝07.07.2019)

28հոկտեմբերի – ՄԱԿ-իհայաստանյանգրասենյակըԵՊՀՄԱԿ-ի
ավանդապահգրադարանին մոտ2000 միավոր գիրք նվիրեց:
Միջոցառումը, որի ժամանակ հանձնվեցին գրքերը, նվիրված
էրԵՊՀ90-ամյակինևՄԱԿ-ի64-րդտարելիցին:

(Տե՛սՄԱԿ-ըգրքերնվիրեցԵՊՀ-ին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/2vQkWLKYzBaTv8l1yUlIS89j45,մուտք՝06.07.2019)

30հոկտեմբերի– ԵՊՀ-ումհյուրընկալվեցԲելառուսիՀանրապետու-
թյանարտաքինգործերինախարարՍերգեյՄարտինովը։

(Տե՛սԽոսումէինդիվանագիտությանլեզվով,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

unK6rB61Sq5CHHjv0w3ILQtVeK,մուտք՝06.07.2019)

30հոկտեմբերի – Մոսկվայիպետականտնտեսագիտության,վիճա-
կագրության և ինֆորմատիկայի համալսարանի (MESI) ներ-
կայացուցիչներիևհայաստանյանբուհերիռեկտորներիմաս-
նակցությամբ Երևանի պետական համալսարանում քննարկ-
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վեցին ռուս-հայկական կրթական հաստատություններին վե-
րաբերողհարցեր:

(Տե՛սMESI-նհանդիպումէհայգործընկերներին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/4Gn8jh3CmK8tl1UaajJybJczpy,մուտք՝06.07.2019)

31 հոկտեմբերի – Գյումրու Բայրոնի անվան թիվ 20 դպրոցում
անցկացվեց ծրագրավորման միջբուհական օլիմպիադա`
նվիրվածԵՊՀ90-ամյակին: ԿազմակերպիչներնէինԵՊՀու-
սանողականխորհուրդը,Ինֆորմատիկայիևկիրառականմա-
թեմատիկայիուսանողականխորհուրդըևԳյումրուքաղաքա-
պետարանը:Մասնակցումէին11թիմեր(ԵՊՀ-ից՝4,Ռուս-հայ-
կականսլավոնականհամալսարանից՝5,Հայաստանիպետա-
կանճարտարագիտականհամալսարանից՝1,ՀՊՃՀԳյումրու
մասնաճյուղից՝1)։

(Տե՛սԵՊՀ-ինշնորհավորեցիննաևԳյումրիում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

FjQlxonUd8NsI44WYx2BnJnfrm,մուտք՝06.07.2019)

6 նոյեմբերի – ԵՊՀ Պալեանների դահլիճում Մեծ Բրիտանիայի և
ՀյուսիսայինԻռլանդիայիՄիացյալԹագավորությանարտա-
կարգևլիազորդեսպանՉարլզԼոնսդեյլիհետհանդիպմանը
ուսանողներըհնարավորությունունեցանհարցերուղղելուայս
պետությանքաղաքականհամակարգի,միշարքմիջազգային
խնդիրներիուիրենցհետաքրքրողայլթեմաներիշուրջ:

(Տե՛սԻնչի՞մասինէրխոսումդեսպանը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

jNaN203ADG91hJPmKuP7Z23zqV,մուտք՝06.07.2019)

6նոյեմբերի – ԵՊՀպատմությանթանգարանիսրահումտեղիունե-
ցավԵՊՀ90-ամյակիննվիրվածհոբելյանականհուշանվերնե-

րիցուցահանդեսիբացմանարարողությունը:

(Տե՛սԵՊՀ-նցուցադրումէիրնվերները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

bPWjvwXYozh5kurnO8lBbXnqxl,մուտք՝06.07.2019)
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16նոյեմբերի – ԱՊՀմիջխորհրդարանականվեհաժողովիգլխավոր
քարտուղարՄիխայիլԿրոտովըհանդիպեցԵՊՀուսանողների

հետ:ՀանդիպմանժամանականդրադարձեղավԱՊՀերկրնե-

րիհամարկարևորագույնմիշարքհարցերի,ինչպեսնաևնա-

խատեսվողհամատեղմիջոցառումներին,ծրագրերին:

(Տե՛սՄանրամասնումէԱՊՀՄԽՎ-իգլխավորքարտուղարը,տե՛սԵՊՀպաշ-

տոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/GS1vtTXXN4Spnsr6TuWDOKis1F,

մուտք՝06.07.2019)

17 նոյեմբերի – Երևանիպետական համալսարանի մեծ դահլիճում
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության նախագահ Գա-

գիկԾառուկյանը շուրջ երկուտասնյակբուհերի 42 ուսանող-

ների500-ականդոլարինհամարժեքդրամկրթաթոշակտրա-

մադրեց:Ուսանողներիմիջազգայինօրվա70-րդտարեդարձի

առթիվ առաջին անգամ ուսանողներին հանձնվեց «Գագիկ

Ծառուկյան»հիմնադրամիանվանականկրթաթոշակը:

(Տե՛սԿրթաթոշակներ`լավագույններին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

VOh4DS3FtQ7YgBxvDdZsq0vfnR,մուտք՝06.07.2019)

20նոյեմբերի – ԵՊՀօտարերկրյաքաղաքացիներինախապատրաս-
տական ֆակուլտետում մեկնարկեց «Բնագիտությունը 21-րդ

դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ» թեմայով

համահայկական երկրորդ կրթական գիտաժողովը: Գիտու-

թյուններիազգայինակադեմիայինախագահՌադիկՄարտի-

րոսյաննիրելույթումնշեց,որհանրակրթականդպրոցներում

առանձնահատուկուշադրությունպետքէդարձվիբնագիտա-

կանառարկաներին:Զեկուցումով («Բնագիտությունը և ռազ-

մագիտությունը») հանդես եկավ նաև ՀՀ պաշտպանության

նախարարՍեյրանՕհանյանը:

(Տե՛սԲնականգիտություններըկարևորվումեն,

տե՛ս ԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

oMtmpKLgoFJLjixKEnRRFoZrtH,մուտք՝06.07.2019)
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26 նոյեմբերի – Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական
գիտականընկերությունըկազմակերպելէրգիտաժողով`նվիր-
վածԱրամՄանուկյանի130-ամյակին:ՄասնակցումէինՊատ-
մությանևԺուռնալիստիկայիֆակուլտետներիուսանողական
գիտական ընկերությունների անդամները: Զեկուցումներում
ուսանողներն անդրադարձան Արամ Մանուկյանի կյանքին,
գործունեությանը, Վանի նահանգապետ եղած տարիներին
նրավարածքաղաքականությանը:

(Տե՛սԱրամՄանուկյանիկյանքընորովի,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

JjGed9ol5smFtvBhxqJ9ErGwlt,մուտք՝07.07.2019)

8դեկտեմբերի– ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտե-
տումդասախոսությամբհանդեսեկավՋորջՄարշալիանվան
Եվրասիայիանվտանգության հարցերի հետազոտության եվ-
րոպականկենտրոնիպրոֆեսորԳրեգորիԳլիսոնը:

(Տե՛ս«Հույսարտահանողը»,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

QL3EfZTusgnRbaEuCLYQfx8wPg,մուտք՝07.07.2019)

9 դեկտեմբերի – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դատական
նիստերիդահլիճումանցկացվեցամենամյամիջբուհականգի-
տաժողովը:

Այննվիրվածէրականավորիրավաբան,գիտնական,Սահ-
մանադրական դատարանի նախկինանդամ, նախկին գլխա-
վորդատախազՀենրիկԽաչատրյանի70-ամյակին։Կազմա-
կերպիչներն էին Իրավագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն,
ՈՒԽ-ն,ՀՀսահմանադրականիրավունքիկենտրոնըևՀՀիրա-
վաբաններիմիությունը:Գիտաժողովին,բացիԵՊՀիրավագի-
տությանֆակուլտետիուսանողներից,մասնակցումէինԱրցա-
խի,ինչպեսնաևՀայաստանիինըպետականևոչպետական
բուհերիիրավագիտությանֆակուլտետներիուսանողները:

(Տե՛սԻրավաբանները՝իրավունքիմասին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայքhttp://ysu.am/news/hy/

tLTJ8gr0qS4W4NTwPP5MtdXovG,մուտք՝06.07.2019)
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10 դեկտեմբերի – Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Վալ-
դիս Զատլերսը այցելեց Երևանի պետական համալսարան:

Նրան ուղեկցողպատվիրակության կազմում էին նաև էկոնո-

միկայի, ներքին գործերի, շրջակա միջավայրիպաշտպանու-

թյաննախարարները,արտաքինկապերիգծովխորհրդարա-

նականհանձնաժողովինախագահը,այլպաշտոնատարան-

ձինք:ՀանդիպմանվերջումԵՊՀռեկտորըՎալդիսԶատլերսին

հանձնեցԵՊՀոսկեմեդալևԵՊՀպատվավորդոկտորիվկա-

յականը:

(Տե՛սՆախագահականայցԵՊՀ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

CCi3jFxs0wRX1stbDy3pt8a7YL,մուտք՝06.07.2019)
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2009-2010ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանումդասավանդումէին(ներառյալհամատեղողները)204պրոֆե-

սորներ,514դոցենտներ,430ասիստենտներ,465դասախոսներ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2012,էջ12)

2009-2010ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանիառկաուսուցմանբակալավրիատումսովորումէր10942ուսա-

նող,մագիստրատուրայում՝2552ուսանող,ասպիրանտուրայում՝452

(առկա,հեռակաասպիրանտներիևօտարերկյա)ասպիրանտ,հեռա-

կաուսուցմանբակալավրիատում՝ 2612 ուսանող, մագիստրատուա-

յում՝125ուսանող։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ44-45)

2009-2010 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում

սովորողներիթիվը(առկաուսուցում),ըստֆակուլտետների,հետևյալն

էր՝Բնականգիտությունների՝198,Հումանիտարգիտությունների՝523,

Տնտեսագիտության՝289,Կիրառականարվեստի՝139:

Հեռակաուսուցմանուսանողներիթիվը405էր:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2009-2010

ուստարվագործունեություն,Երևան,2010,էջ556,563,573,577,580)

20հունվարի– Հայաստանյանշուրջ50բուհերիներկայացուցիչներ
ԵՊՀ-ում ծանոթացան «Բարձրագույն կրթության բարեփո-

խումներմիջազգայինհամագործակցությանմիջոցով»խորա-

գիրըկրող«Տեմպուս»IVծրագրի3-րդմրցույթիպայմաններին:

Տեղեկատվական ելույթներիցառաջ ներկաներին ողջունեցին

Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության



459

2010

ղեկավար Ռաուլ դե Լյուցենբերգերը, «Մասնագիտական կր-

թության ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի, ՀՀ

ԿԳՆ,ԵՊՀներկայացուցիչները:

(Տե՛սՏեմպուսIVծրագրի3-րդմրցույթը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

C6ybiLwahbyMCPPqbGju3zlyRv,մուտք՝06.07.2019)

25հունվարի – ՀՀպաշտպանությաննախարարՍեյրանՕհանյանը
Երևանիպետականհամալսարանումհանդիպեցբարձրագույն

ուսումնական հաստատությունների պրոֆեսորադասախոսա-

կանկազմիևուսանողներիհետ:

(Տե՛սՀայոցբանակը18տարեկանէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/2EDBczOLBYKfFhBqB01gBd9w96,մուտք՝06.07.2019)

22փետրվարի – ԵՊՀ-ումպրոֆեսորադասախոսականկազմիհյուրն
էր հայտնի տնտեսագետ, ՌԴ գիտությունների ակադեմիայի

ակադեմիկոս,ՌԴԿառավարությաննառընթերԺողտնտեսու-

թյանակադեմիայիամբիոնիվարիչԱբելԳեզիիԱղանբեկյա-

նը։ Նա վերլուծեց համաշխարհային տնտեսական ճգնաժա-

միազդեցությունըՌուսաստանիԴաշնությանևՀայաստանի

Հանրապետությանտնտեսությանվրա:

(Տե՛սԵՊՀ-նհյուրընկալեցխոշորագույնտնտեսագետին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

kxtGN0OjO0uXUquFCmTWch8E3s,մուտք՝08.06.2019)

22փետրվարի – ԵրևանիպետականհամալսարանիռեկտորըևԵՊՀ
արհեստակցականկազմակերպությաննախագահըկնքումեն

կոլեկտիվ պայմանագիր, համաձայն որի` կողմերը պարտա-

վորվում են համագործակցել սոցիալական գործընկերության

հիմնականսկզբունքներիհիմանվրաևիրականացնելաշխա-

տողներիևգործատուիշահերիհամաձայնեցումըաշխատան-

քայինհարաբերություններում:

Այս պայմանագրի դրույթները ենթակա են կատարման
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Երևանի պետական համալսարանի բոլոր ստորաբաժանում-

ներիղեկավարներիևաշխատողներիհամար:«Արհմիությունը

պարտավորվումէաջակցելգործատուիկողմիցաշխատանքի

անվտանգության և առողջության պահպանման ուղղությամբ

տարվողմիջոցառումներիիրականացմանը:Հարկեղածդեպ-

քում Արհմիությունը պարտավոր է առաջարկություն ներկա-

յացնել գործատուին կատարվելիք այն աշխատանքների վե-

րաբերյալ, որոնք անհրաժեշտ են իրականացնել առանձին

աշխատատեղերում`աշխատանքիանվտանգությանևառող-

ջությանպահպանմանվիճակըբարելավելուհամար»,-նշված

էրկոլեկտիվպայմանագրում:

(Տե՛սԱշխատելուենընդհանուրկանոնակարգով,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

tVzUptZmIux2jk3pCnk4SXrMhd,մուտք՝05.07.2019)

26 փետրվարի – ԵՊՀ մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ դպրոցա-
կանների օլիմպիադայի ամփոփման և մրցանակակիրնե-

րի պարգևատրման արարողությունը, որի կազմակերպիչն էր

Մայրբուհը:

(Տե՛սՀաղթողներըպարգևատրվեցին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

TDVQDaZpDiCk6QiYOWhxgQskSz,մուտք՝08.06.2019)

10մարտի – ԵՊՀաշխարհագրությանևերկրաբանությանֆակուլտե-
տիուսանողականգիտականընկերությաննախաձեռնությամբ

միխումբառաջինկուրսեցիներայցելեցինԵրկրաբանության

թանգարան,ծանոթացանտարբերբաժիններումցուցադրված

նմուշներին։

(Տե՛սՀյուրընկալումէերկրաբանականթանգարանը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

enkfVKcopDnApGAIQ7uSzD1sFS,մուտք՝08.06.2019)

15մարտի– ԵՊՀֆիզիկայիֆակուլտետիկոնֆերանսներիդահլիճում
տեղիունեցավհայկականառաջինակտուարականամսագրի
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շնորհանդեսը:

(Տե՛սՄասնագիտականնորամսագիր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

q10TcwjlIVBT72ZEnRegx9O9WC,մուտք՝08.06.2019)

17մարտի – ՀՀսփյուռքինախարարությանև«Հայկականսփյուռք»
կենտրոնի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ԵՊՀ բա-

նասիրության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ քննարկում`

«Արևմտահայերենիվաղվաօրը»թեմայով:Սփյուռքիփոխնա-

խարարՍտեփանՊետրոսյանը,կարևորելովարևմտահայերե-

նիդերըՍփյուռքումևհայրենիքումբնակվողհայերիհամար,

նշեց, որ մասնագետ լեզվաբանների կարծիքներն ու տեսա-

կետները Սփյուռքի նախարարությանը կօգնեն Հայաստան-

Սփյուռքհամագործակցությանծրագրերնիրականացնելիս:

(Տե՛սԱրևմտահայերենըդարձնելկենդանիլեզու,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

c9AFnGQeLEG3y7KPcJDWAanljY,մուտք՝08.06.2019)

1 ապրիլի – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական
իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնում տեղի ունեցավ

հանդիպում-սեմինար՝ «Սեռականազատության դեմ ուղղված

ոտնձգությունների իրավական և բժշկական հիմնախնդիրնե-

րը» խորագրով: Կազմակերպիչներն էին ԵՊՀ իրավագիտու-

թյանֆակուլտետիևԵրևանիպետականբժշկականհամալսա-

րանիուսանողականգիտականընկերությունները:

(Տե՛սՀավաքվելէինապագաբժիշկներըևիրավաբանները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

tKaBXtySq2hf1VKofjQOCJ8VNj,մուտք՝08.06.2019)

15 ապրիլի – ԵՊՀ մինչհամալարանական կրթության վարչության
աշխատակիցներըևԵՊՀդասախոսներըայցելեցինԱշտարա-

կիթիվ5դպրոց:

Այցընպատակուներդասախոսություններիմիջոցովհստա-

կեցնելուաշակերտներիմասնագիտականկողմնորոշումները,
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ապահովելուկենդանիշփումաշակերտներիևդասախոսների

միջև:

(Տե՛սՀամալսարանականներնուղղորդումենաշակերտներին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Qau9lJhyfTQpHPOtvtAcciEO8s,մուտք՝07.06.2019)

16ապրիլի– ԵՊՀպատմությանֆակուլտետիմշակութաբանության
ամբիոնինախաձեռնությամբտեղիունեցավմշակութաբանու-

թյանուսանողականերկրորդգիտաժողովը,որըկրումէր«Մշա-

կույթը,պատմությունըևարդիականությունը»խորագիրը:

(Տե՛սԶեկուցումենմշակութաբանները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

CUBcwhdHL8zOh81ucLDu4mLVNW,մուտք՝08.06.2019)

19ապրիլի – ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիդատականնիս-
տերի դահլիճում տեղի ունեցավ մասնագիտական քննար-

կում: Իրավագիտությունը որպես մասնագիտություն ընտրած

միխումբ երիտասարդներ քննարկում էին ոլորտում բազմիցս

շոշափված միխնդիր` իրավունքի՞, թե՞ օրենքի գերիշխանու-

թյուն:ՔննարկմանըմասնակցումէրնաևՌուսաստանումգոր-

ծող Երիտասարդ գիտնականների ասոցիացիայի նախագահ

ԱրտյոմՄանուկյանը:

Երիտասարդ իրավաբանի ներկայությունը հնարավորու-

թյունտվեցխնդրիմասինխոսելունաևՌուսաստանիԴաշնու-

թյանօրինակներով:

(Տե՛սԻրավունքիգերիշխանություն,օրենքիիշխանություն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/0q4qtLA15cr9XoyHk7xZKmM5Vo,մուտք՝08.06.2019)

27 ապրիլի – Մեկնարկեց ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերու-
թյան կազմակերպած հանրապետական գիտաժողովը` նվիր-

վածՀայոցցեղասպանության95-րդտարելիցին:Եռօրյագի-

տաժողովինմասնակցումենհայաստանյան6բուհերի35ու-
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սանողներ:

(Տե՛սԳիտականեռօրյա՝Մեծեղեռնիհիշատակին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

tI4p1Hof0NOMONvHg9MKyOiodH,մուտք՝08.06.2019)

30ապրիլի– ՊատմությանֆակուլտետումամփոփվեցՀՀազգային
հերոսԹաթուլԿրպեյանի45-ամյակիննվիրվածմիջոցառում-

ներիշարքը:

(Տե՛ս«Կարոտիցխելառ»Թաթուլը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

lYs8DLNnMxmeoqgWzMJC2EjXPR,մուտք՝08.06.2019)

3մայիսի– ԵՊՀռեկտորըհյուընկալեցԱխալցխայիպետականհա-
մալսարանիպատվիրակությանը:Հանդիպմանըերկուբուհերի

ռեկտորներըհամագործակցությանպայմանագիրստորագրե-

ցին:

(Տե՛սՏարածաշրջանայիննորբարեկամը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

k9VbMTEws4KbHbqcXiMnBbxmGi,մուտք՝06.07.2019)

6մայիսի – ԵՊՀաշխարհագրությանևերկրաբանությանֆակուլտե-
տիուսանողականխորհուրդըկազմակերպեցբնապահպանա-

կանթեմայովֆիլմաշարիդիտում,որընվիրվածէրշրջակամի-

ջավայրիպահպանությանը:

(Տե՛սԲնապահպանությունըմերառողջություննէ,

տե՛ստեսԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/6pv1fuZWZuOMHAlTa1oo3SB3mY,մուտք՝06.07.2019)

7մայիսի– ԵՊՀ-ումապագաիրավաբաններիու դիվանագետների
հյուրն էր Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպան

ԱրմենՀարությունյանը:

(Տե՛սԶրույցօրենքիումարդուիրավունքներիշուրջ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

ZUnLMvpglhVw9itjJUf5XCONTL,մուտք՝08.06.2019)
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7 մայիսի – Թբիլիսիում մեկնարկեց «Հանդուրժողականությունը`

որպես համագործակցության նախապայման» թեմայով հայ-

վրացականգիտաժողովը:

ԱյնկազմակերպելէինԵրևանիպետականհամալսարանը,

Թբիլիսիի ԻվանեՋավախիշվիլուանվանպետական համալ-

սարաննուՎրաստանումՀայաստանիդեսպանությունը:

(Տե՛սՀայ-վրացականգիտաժողով,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

nvZS4liVZ6sKWB48i40BnXMUxq,մուտք՝09.06.2019)

10մայիսի– ԵՊՀգրադարանինախաձեռնությամբհամալսարանա-
կաններին ներկայացվեց ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի դեղա-

գործականքիմիայիամբիոնիվարիչ,պրոֆեսորԱշոտՍաղի-

յանիհեղինակած«Ամինաթթուների,պեպտիդներիևսպիտա-

կուցներիքիմիա»բուհականդասագիրքը:

(Տե՛սԲուհականդասագիրքըպատրաստէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

kwEXq8eVYQfagBC0ZVN2YRT8gO,մուտք՝08.06.2019)

11 մայիսի – ԵՊՀ մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ «Великая 
отечественная война-память сердца»խորագրով միջոցառում,
որով ամփոփվեց ԵՊՀ ռուսական կենտրոնի նախաձեռնու-

թյամբ դեռապրիլի 15-ից սկսված՝ Հայրենական մեծպատե-

րազմիննվիրվածմիջոցառումներիշարքը:ՆերկաէինՀՀ-ում

Ռուսաստանի Դաշնության և Բելառուսի Հանրապետության

արտակարգև լիազորդեսպաններՎյաչեսլավԿովալենկոնև

Ստեփան Սուխարենկոն, ՀՀ գրողների միության նախագահ

ԼևոնԱնանյանը, Հայրենական մեծպատերազմի մասնակից

վետերաններ,ԵՊՀ ուսանողներ և դասախոսներ:ԵՊՀ ուսա-

նողները և Մշակույթի կենտրոնի երգչախումբը կատարեցին

պատերազմականտարիներիննվիրվածստեղծագործություն-

ներ:

(Տե՛սՆշվեցՀայրենականմեծպատերազմի65-ամյակը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

fC1SkOtiy59Ih8YJvpabMQ0hGE,մուտք՝08.06.2019)
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12մայիսի– ԵրևանիպետականհամալսարանումմեկնարկեցՏիգ-
րանՄեծիծննդյան2150-ամյակիննվիրվածմիջոցառումների

շարքը:

(Տե՛սՏիգրանՄեծը՝ազգայինմեծություն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

gNPnZRpN9cpjTkFVf3TSBlr4d1,մուտք՝07.06.2019)

13մայիսի – ԵՊՀՉարենցիանվանդահլիճումտեղիունեցավԵՊՀ
առաջին պատվավոր դոկտոր, 20-րդ դարի մեծ մարդասեր,

Խաղաղության նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, Հայ դատի

պաշտպանՖ.Նանսենիննվիրվածհիշատակիերեկո:Հայաս-

տանի«ՖրիտյոֆՆանսեն»հիմնադրամիևԵՊՀժուռնալիստի-

կայի ֆակուլտետի կազմակերպած միջոցառման ընթացքում

Ֆ. Նանսենի անվան մեդալներ շնորհվեցին, ինչպես Հայաս-

տանի «ՖրիտյոֆՆանսեն» հիմնադրամի նախագահՖելիքս

Բախչինյանը նշեց, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ավանդ ու-

նեն մարդասիրության, հասարակական-քաղաքական, Հայոց

ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ կա-

տարված աշխատանքներում: Մեդալներ ստացան լրագրող,

ռեժիսորՑվետանաՊասկալևան,Ե.Չարենցիանվանգրակա-

նությանևարվեստիթանգարանիտնօրենՀենրիկԲախչինյա-

նը,«ՖրիտյոֆՆանսեն`աշխարհիխիղճը»ֆիլմիռեժիսորԷդո-

ւարդ Տեր-Սահակյանը, ռեժիսորՎիգենՉալդրանյանը, «Նո-

վոյեՎրեմյա»թերթիգլխավորխմբագիրՌուբենՍաթյանը,ՀՀ

ԳԱԱպատմությանինստիտուտիտնօրենԱշոտՄելքոնյանը,

ԵՊՀանգլերենիամբիոնիվարիչԵլենաԵրզնկյանը,սիրիահայ

բարերարՎարուժանԵսայանը,սիրիահայՀայկԲյուզանդյա-

նը,ինչպեսնաևկոմպոզիտորՄարտինՎարդազարյանը:

(Տե՛սՄեծհայասերիհիշատակին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

gnHMUKXKxwRiwqmVyLP7HEs8wh,մուտք՝08.06.2019)

19մայիսի – ԵՊՀգիտխորհրդիդահլիճումհամալսարանականները
հյուրընկալեցին ԽՍՀՄ կրկնակի հերոսներ, օդաչու-տիեզե-
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րագնացներԱլեքսեյԼեոնովին,ՎիկտորԳորբատկոյին,Վլա-

դիմիրԼյախովին:

Հյուրերին ուղեկցում էրՌուսաստանի համալիրանվտան-

գությանակադեմիայի փոխտնօրեն Կարո Հակոբյանը: Հան-

դիպման վերջում ԵՊՀ ռեկտորը համալսարանականների և

ռեկտորատիանունիցտիեզերագնացներինԵՊՀ ոսկե մեդալ

շնորհեց:

(Տե՛սՀյուրըտիեզերքից,տե՛սԵՊՀպաշտոնական

կայք՝http://ysu.am/news/hy/Uh8BBwp6ChfuyBJVXwFFNq7But,

մուտք՝08.06.2019)

հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէառկաուսուց-
ման3835շրջանավարտ՝ըստհետևյալֆակուլտետների՝Մա-

թեմատիկայիևմեխանիկայի՝131բակալավր,61մագիստրոս

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի՝ 139 բա-

կալավր, 37 մագիստրոս, Ֆիզիկայի՝ 92 բակալավր, 51 մա-

գիստրոս, Ռադիոֆիզիկայի՝ 80 բակալավր, 34 մագիստրոս,

Քիմիայի՝ 142 բակալավր, 30 մագիստրոս,Կենսաբանության՝

93 բակալավր, 60 մագիստրոս,Աշխարհագրությանև երկրա-

բանության՝113բակալավր,45մագիստրոս,Պատմության՝140

բակալավր, 76 մագիստրոս, Միջազգային հարաբերություն-

ներ՝269բակալավր,132մագիստրոս,Տնտեսագիտության՝271

բակալավր,146մագիստրոս,Փիլիսոփայությանևհոգեբանու-

թյան՝86բակալավր,75մագիստրոս,Սոցիոլոգիայի՝98բակա-

լավր,33մագիստրոս,Հայբանասիրության՝148բակալավր,89

մագիստրոս, Ժուռնալիստիկայի՝ 57 բակալավր, 30 մագիստ-

րոս,Ռուսբանասիրության՝60բակալավր,21մագիստրոս,Ռո-

մանագերմանականբանասիրության՝265բակալավր,118մա-

գիստրոս,Արևելագիտության՝120բակալավր,72մագիստրոս,

Իրավագիտության՝ 221 բակալավր, 88 մագիստրոս, Աստվա-

ծաբանության՝34բակալավր,13մագիստրոս,ՏՏԿՀկենտրոն՝

47մագիստրոս,ԵՈւկենտրոն՝18մագիստրոս։
(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ50)



467

2010

հունիս –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէշրջանավարտներ՝ըստ
հետևյալ ֆակուլտետների՝ Բնական գիտությունների՝ 53, Հու-
մանիտար գիտությունների՝ 122, Տնտեսագիտության՝ 54, Կի-
րառականարվեստի՝74։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2009-2010

ուստարվագործունեություն,Երևան,2010,էջ558,550,565,572)

15հունիսի– ԵՊՀռեկտորնընդունեցՌոստոկիհամալսարանիքիմի-
այիինստիտուտիօրգանականքիմիայիբաժնիվարիչՊետեր
Լանգերին:

(Տե՛սՀամագործակցություն՝ինպաստուսանողների,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

tqesNb7t5ZTflVhg1q0f6MlsYP,մուտք՝07.06.2019)

19 հունիսի – ՍանկտՊետերբուրգում Երևանի պետական համալ-
սարանիռեկտորըևտեղիպետականհամալսարանիռեկտոր
Նիկոյալ Կրոպաչյովը ստորագրեցին համագործակցության
ծրագիր:

Ստորագրմանարարողությունը,որիններկաէինՀՀնախա-
գահՍերժՍարգսյաննուՌուսաստանիԴաշնությաննախա-
գահԴմիտրիՄեդվեդևը,տեղիունեցավՍանկտՊետերբուրգի
հայհամայնքի300-ամյակիմիջոցառումներիշրջանակում:

(Տե՛սՀամագործակցությաննործրագիր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

JVvhpHEKxBd3QsNmo2FFZWMb3N,մուտք՝09.06.2019)

30 օգոստոսի – «Գալուստ Կյուլպենկյան» հիմնադրամի և Երևանի
պետական համալսարանի միջև ստորագրվեց պայմանագիր
2010-2011թվականներիհամար:

(Տե՛սՀամաձայնագիրԵՊՀ-իևԳ.Կյուլպենկյան

հիմնադրամիմիջև,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/fpMtWIqtEaCby0kWB180oxzS9l,մուտք՝09.06.2019)

1 սեպտեմբերի – ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլ-
տետիուսանողներիսեպտեմբերմեկյանառաջինդասախոսու-
թյունըկարդացՀՀարտաքինգործերինախարարը:Ձևավոր-
ված բարի ավանդույթի համաձայն` Էդվարդ Նալբանդյանը
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ԳիտելիքիօրվաառթիվայցելումէԵՊՀ:
(Տե՛սԱռաջինդասախոսությունըկարդացարտգործնախարարը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

l54fOQiIssdt9hd0aQovAIXpn4,մուտք՝08.06.2019)

17 սեպտեմբերի– ԵՊՀ-ում մեկնարկեցԻրավագիտությանֆակուլ-
տետիէկոլոգիականիրավունքիգիտաուսումնականկենտրոնի
նախաձեռնածքննարկումներիշարքը:

(Տե՛սՕրհուս.քայլերկրորդ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/ydAKqm6MQmlGobyIDD5WhS35zJ,

մուտք՝08.06.2019)

20սեպտեմբերի– ԵՊՀայցելեցՊերուջայիհամալսարանիռեկտոր,
պրոֆեսորՍտեֆանիաՋիանինին:

(Տե՛սՆորհամագործակցությունԵրևանիևՊերուջայիհամալսա-
րաններիմիջև,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

CYx2aAcIsCCdL4gvzUktHCs3cl,մուտք՝09.06.2019)

30սեպտեմբերի– ԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտետումհյուրըն-
կալվեցլեգենդարհայհետախույզ,ԽորհրդայինՄիությանհե-
րոսԳեորգիՎարդանյանը:

(Տե՛սՀետախուզությանհայլեգենդըշարունակումէաշխատել,
տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/7kqkqhIGowXtp4OqMTdUpfr34d,մուտք՝09.06.2019)

1հոկտեմբերի– ԵՊՀ-ումտեղիունեցավ«Ֆրանսիականժամանա-
կակից գրականության օրերը Երևանում» նախաձեռնության
առաջինմիջոցառումը:

(Տե՛ս«Ֆրանսիականժամանակակիցգրականությանօրերը»սկիզբ

առանԵՊՀ-ից,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

UWyb4Asdez0S8RSgqUPk0P2PI4,մուտք՝09.06.2019)

19հոկտեմբերիԵՊՀժուռնալիստիկայիֆակուլտետումտեղիունե-

ցավ «Լրագրությունը ճգնաժամային իրավիճակներում» խո-

րագրովսեմինար:

Հայաստանյանլրատվամիջոցներիհամարնախատեսված
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սեմինարըկազմակերպելէինԵՊՀժուռնալիստիկայիֆակուլ-

տետը, Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատունը և Բեռ-

լինի «ԴոյլչեՎելլե» հեռուստառադիոակադեմիան:Այս սեմի-

նարիննախորդելէրսեպտեմբերամսինկազմակերպվածնույ-

նաբնույթթեմայով10-օրյասեմինարըԹբիլիսիում,որինմաս-

նակցելէինհայ,վրացիևադրբեջանցիլրագրողներ:

(Տե՛սՕբյեկտիվություն՝նույնիսկճգնաժամայինիրավիճակում,
տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/
VeClRuYROB8z5P48WN03gQkhk4,մուտք՝08.06.2019)

19հոկտեմբերի – ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետումքննարկվե-
ցին վերջին երկու տասնամյակում Հայաստանում անչափա-

հասներիհանցավորությանվիճակը,օրենքներիկենսունակու-

թյունը և վիճակի բարելավմանն ուղղված քայլերի մշակումը:

Քննարկմանմասնակիցներըներկայացնումէինայդոլորտին

անմիջականորեն առնչվող կազմակերպություններ` ՀՀ դա-

տախազություն,Ոստիկանություն,Փորձաքննություններիազ-

գային բյուրո, Արդարադատության, Կրթության և գիտության

նախարարություններևԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետ։

(Տե՛ս«Գողակա՞ն»թե՞իրականօրենքներ.ընտրումենանչափա-
հասները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

cABi1a63HX58ebUhUj9AWTYUEl,մուտք՝08.06.2019)

21հոկտեմբերի – ԵՊՀ-ումհյուրընկալվեցԿենտրոնականԵվրոպայի
ամենամասսայականօրաթերթի` լեհական«Գազետավիբոր-

չա» պարբերականի գլխավոր խմբագիր, «Սոլիդարնոստ»

շարժմանհամահիմնադիրԱդամՄիխնիկը:

(Տե՛ս«Նայումեմ,նայում...ունախանձում»,
տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/7Dpq0q0lxnSeYetv4sRCgMvDgS,մուտք՝09.06.2019)

22հոկտեմբերի– ԵՊՀռուսականկենտրոնումտեղիունեցավ«Ռու-
սականտոներըևսովորույթները»թեմայովկլորսեղան-քննար-

կում:ՄիջոցառմանմասնակիցՆիկոլԱղբալյանիանվանհա-

մար19դպրոցի8-րդդասարանիաշակերտներըներկայացրին
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ռուսականխորհրդանիշների` մատրյոշկայի, սամովարի, վա-

լենկայի, բուբլիկի, բալալայկայի, չաստուշկայի, ինչպես նաև

սնահավատություններիվերաբերյալհետաքրքիրմանրամաս-

ներ:

(Տե՛սԿլոր-սեղանքննարկումռուսականկենտրոնում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

thxvKV4aeEFRFicyJbAfTHyeVh,մուտք՝08.06.2019)

25հոկտեմբերի– ՊաշտոնապեսմեկնարկեցԵրևանիպետականև
Ռոստոկիհամալսարանների«Վիզուալհաշվարկ»մագիստրո-

սականծրագիրը:

(Տե՛սԿրկնակիդիպլոմմեկմագիստրոսականծրագրիհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

J7MHWMfxo38KCQJ9iJ016zYrzG,մուտք՝08.06.2019)

27հոկտեմբերի– Կիսահաղորդիչներիէլեկտրոնայինավտոմատաց-
ված նախագծման ոլորտի համաշխարհային առաջատար

«Սինոփսիս»ընկերությանևԵրևանիպետականհամալսարա-

նիկողմիցանցկացվողհամատեղճարտարագիտականկրթու-

թյան ուսումնական ծրագրի շրջանակներումԵՊՀ բակալավ-

րիատիևմագիստրատուրայի19շրջանավարտները«Սինոփ-

սիսԱրմենիայի»գրասենյակումհանդիսավորպայմաններում

ստացանիրենցդիպլոմներնուհավաստագրերը:

(Տե՛սՃարտարագիտականկրթություն.մրցունակկադրեր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

duNnucINE2PrPgmYflPWHVOkKr,մուտք՝08.06.2019)

2նոյեմբերի – Տեղի ունեցավԵՊՀհանրայինծառայողներիվերա-
պատրաստման կենտրոնի բացման պաշտոնական արարո-

ղությունը:ԿենտրոնինպատակնէնպաստելՀՀքաղաքացիա-

կան, համայնքային և պետական ծառայողների վերապատ-

րաստմանհամակարգերումՀՀԿառավարությանևՀՀքաղա-

քացիականծառայությանխորհրդիկողմիցանցկացվողբարե-

փոխումներիիրականացմանը:
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ԵՊՀհանրայինծառայողներիվերապատրաստմանկենտ-

րոնըԵվրոպականմիությանֆինանսավորմամբհիմնադրվելէ

«TEMPUSECESIS»ծրագրիշրջանակում:

(Տե՛ս«TEMPUS»-ըԵՊՀ-ումնորկենտրոնէ«բացել»,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

PQxDXOXoGPbsFIOXRpfmeh5GKj,մուտք՝08.06.2019)

5նոյեմբերի– ՊաշտոնապեսբացվեցԵՊՀգրադարանիարվեստի
ֆոնդը։

(Տե՛սԳրապահոցիցընթերցողիսեղանին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

UPXSSxLJeNQr0Z0OAWUqB0hpzE,մուտք՝08.06.2019)

6նոյեմբերի – ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղումՈւսանողականգիտա-
կան ընկերությունը կազմակերպել էր «Տավուշի մարզիարդի

հիմնախնդիրներնուզարգացմանհեռանկարները»խորագրով

ուսանողականգիտաժողով:

(Տե՛սԵՊՀՈՒԳԸ-ն՝ՏավուշիմարզումՏավուշիմասին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/3PbHQ6dF10VvxGybHXHKAvMwKv,մուտք՝09.06.2019)

8 նոյեմբերի– ԵՊՀաստվածաբանությանֆակուլտետում մեկնար-
կեց «21-րդ դարի կրոնական մարտահրավերներն ու Հայաս-

տանը»խորագրովերկօրյագիտաժողովը,որիկազմակերպիչ-

ներն էինԱստվածաբանությանֆակուլտետը ևԵկեղեցիների

համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան միջեկեղեցական

բարեգործական«Կլորսեղան»հիմնադրամը:

(Տե՛սԴիմակայումենաստվածաբանները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

wAx5sq6Thr9xExOPVirM3o7yhT,մուտք՝08.06.2019)

23նոյեմբերի– ԵՊՀպատմությանֆակուլտետումանցկացվեցգի-
տաժողով` նվիրվածԱՄՆ-ի նախագահՎուդրոՎիլսոնի կա-
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յացրած հայ-թուրքական սահմանի վերաբերյալ Իրավարար

վճռի90-ամյակին:

Գիտաժողովի վերջում ԵՊՀ պատմության ֆակուլտե-
տի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հաստատեց որոշում,
որում ամփոփ ներկայացվեց գիտաժողովի մասնակիցների`
հարցիվերաբերյալընդհանուրդիրքորոշումը:

(Տե՛սԸնդունվելէորոշում,

տեսԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

ETMw7fgJdOvaTMZgjj9lh5q5AK,մուտք՝09.06.2019)

26նոյեմբերի– ԵՊՀռոմանագերմանականբանասիրությանֆակուլ-
տետում մեկնարկեց «Գյոթե, Շիլլեր. հայացք 21-րդ դարից»
խորագիրըկրողմեկօրյամիջազգայինգիտաժողովը:

(Տե՛սՇիլլերըևԳյոթենմիավորումենմեզ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

vhZ2ukBEMm0hWM8OLSiHO9SnnR,մուտք՝08.06.2019)

29 նոյեմբերի– ԵՊՀՉարենցիանվան դահլիճում նշվեց մեծանուն
գրող Հրաչյա Քոչարի 100-ամյակը: ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի
ֆակուլտետի դեկան Նաղաշ Մարտիրոսյանի նախաձեռնած
միջոցառումը կազմակերպվել էր ԵՊՀ հայ բանասիրության,
արևելագիտությանևժուռնալիստիկայիֆակուլտետներիհա-
մատեղջանքերով:

(Տե՛սՀոբելյանականցերեկույթԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

ZMEysi0cIoRBgBV0TncKUXFiSG,մուտք՝08.06.2019)

7դեկտեմբերի – ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումՀՀԿԳնա-
խարարություննանցկացրեցգիտաժողով`նվիրվածորակավո-
րումներիազգայինշրջանակիմշակմանևներդրմանգործըն-
թացին: Այն նախագահում էր ՀՀ ԿԳ նախարարի տեղակալ
ԿարինեՀարությունյանը։

(Տե՛սԱզգայինտարբերակ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/2ZXE0x5C003uVeb6LB5PCLbi8i,մուտք՝08.06.2019)
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8դեկտեմբերի– ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետումմեկնարկեց
ՀՀՍահմանադրության15-ամյակիննվիրվածերկօրյագիտա-

ժողովը:

(Տե՛սՄեկնարկելէմիջբուհականգիտաժողովը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/2kIN6IUwmIjAUKaX67AiNkNNWz,մուտք՝08.06.2019)

15դեկտեմբերի– ԵՊՀՉարենցիանվանդահլիճումանցկացվեցին
«Լրագրողները ազատամարտիկների մասին» մրցույթի ամ-

փոփումն ու պարգևատրման պաշտոնական արարողությու-

նը: Նորայր Մարությանի անվան «Լրագրողներն ազատա-

մարտիկների հիշատակին»հիմնադրամինախաձեռնությամբ

կազմակերպվող մրցույթը իրականացվել էր ԵՊՀ ժուռնալիս-

տիկայի ֆակուլտետի և «Վարդանանք» ռազմահայրենասի-

րականդաստիարակությանակումբիհամատեղջանքերով24:

(Տե՛սԼրագրողներըազատամարտիկներիմասին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

zqEHwsN4owDGgfuuwEnyxf6cwL,մուտք՝09.06.2019)

16դեկտեմբերի – ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյաննուգիտականքա-
ղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով

պրոռեկտոր Գեղամ Գևորգյանն Աշխարհագրության և երկ-

րաբանությանֆակուլտետումծանոթացաննորձեռքբերված

սարքավորումներին,որոնքարդենիրենցտեղնէինգտելֆա-

կուլտետիլաբորատորիաներում:Նորագույնսարքավորումնե-

րիցեն«ԼՕՄՕ»մակնիշի7միկրոսկոպներևլրացուցիչթվային

տեսահամակարգեր, սեյսմոհետազոտական ժամանակակից

սարքդաշտայինևլաբորատորհետազոտություններիհամար,

ՄիացյալՆահանգներումարտադրվողհորատանցքայինկա-

յան,որըթույլէտալիսուսումնասիրություններկատարելմինչև

600մետրխորությանպայմաններումևնույնիսկջրամբարնե-

րում:

(Տե՛սԵվսադեռսկիզբնէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

V7NsQIgmbnYirPXSxCkMBgmOZK,մուտք՝09.06.2019)
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16դեկտեմբերի – ԵՊՀժուռնալիստիկայիֆակուլտետինախաձեռ-
նությամբ կազմակերպվել էր հանդիպում ԱՊՀ երկրների ին-

ֆորմացիոն խորհրդի մի քանի ներկայացուցիչների և ապա-

գա լրագրողների հետ: Ինֆորմխորհուրդը ստեղծվել էր ԱՊՀ

երկրների ղեկավարների խորհրդի որոշմամբ: Նրա խնդիրն

է գտնել այնպիսի հնարավորություններ, որոնք թույլ կտան

ընդլայնել ԱՊՀ ինֆորմացիոն գործակալությունների և ԶԼՄ-

ների միջև համագործակցությունն ու ստեղծել ընդհանուր

ինֆորմացիոնդաշտ:
(Տե՛սԱՊՀ-իինֆորմացիոնդաշտըապահովողներըԵՊՀ-ումէին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայքhttp://ysu.am/news/hy/

UsjQvknYehGj9m20ULn64K2spt,մուտք՝09.06.2019)

16 դեկտեմբերի – ԵՊՀ էին այցելել Արմավիր քաղաքի՝ Վարդան
Բախշյանիանունը կրողհ. 2 դպրոցի 8-րդ դասարանցիները:

«Վարդանանք» ռազմահայրենասիրական դաստիարակու-

թյանակումբինախաձեռնությամբպարբերաբարսույնդպրո-

ցի տարբեր դասարանների աշակերտներ այցելում են Մայր

բուհ` ծանոթանալու ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ասպի-

րանտ Վարդան Բախշյանի համալսարանական կյանքին և

դաստիարակվելունրահայրենասիրականոգով:

(Տե՛սՀայրենիքինվիրյալը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/7eFdPH4wUUlBRKYdGbXobfndXi,մուտք՝08.06.2019)

20դեկտեմբերի– ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյաննուգիտականքա-
ղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով

պրոռեկտորԳեղամԳևորգյանըհերթական շրջայցնիրակա-

նացրին բնագիտական ուղղվածություն ունեցող ֆակուլտետ-

ներիլաբորատորիաներում:ՆրանքծանոթացանՖիզիկայիև

Ռադիոֆիզիկայիֆակուլտետներիհամարգնվածնորսարքա-

վորումներին:

(Տե՛սՁեռքբերումների«շքերթը»շարունակվումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

BWrJdV9HHTj81ut4YqWeaT8cwU,մուտք՝08.06.2019)
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23դեկտեմբերի – ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումամփոփվեց
«ՆԱՏՕ-ն և տարածաշրջանային անվտանգության հիմնա-

հարցերը»կրթականծրագրիառաջինդասընթացը:Ներգրավ-

ված ուսանողներին մասնակցության հավաստագրերը հանձ-

նեց ՀայաստանումՄեծԲրիտանիայիարտակարգ և լիազոր

դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը: «Երիտասարդ հետազոտողների

ազգայինկենտրոն»ՀԿ-ի(ԵՀԱԿ)նախաձեռնածդասընթացն

իրականացվելէՆԱՏՕ-իկենտրոնակայանիհանրայինդիվա-

նագիտությանդեպարտամենտիևՀայաստանումՄեծԲրիտա-

նիայի դեսպանատան աջակցությամբ: Ծրագրի շրջանակում

որպես կամընտրական պարտադիր դասընթաց` նոր առար-

կանուսումնասիրելէԵՊՀմիջազգայինհարաբերությունների

ֆակուլտետիքաղաքագիտությանբաժնիմագիստրատուրայի

2-րդկուրսիուսանողներիմիմասը:

Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր

դեսպանՉարլզԼոնսդեյլըհավաստագրերըհանձնելուցառաջ

ուսանողներիհամարփոքրիկդասախոսությունկարդաց:Դես-

պանըկարևորեցայնհանգամանքը,որդասընթացնանցկաց-

վում էր Լիսաբոնի գագաթնաժողովի և նոր ռազմավարական

հայեցակարգիհամաձայնեցման`ՆԱՏՕ-իհամարխիստհե-

տաքրքիրժանակաշրջանում:

(Տե՛սՀայաստան-ՆԱՏՕ.կրթականնորձևաչափ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/3pBQ9qn1ddoOFMkqKLs8OstHav,մուտք՝09.06.2019)

24դեկտեմբերի– ԿայացավԵՊՀխորհրդինիստը,որընախագահում
էրՀՀնախագահ,ԵՊՀխորհրդինախագահՍերժՍարգսյանը:

Տարեվերջյաննիստիօրակարգումընդգրկվածէինհետևյալ4

հիմնականհարցերը.

1. ռեկտորի հաշվետվությունը ԵՊՀ 2009/2010 ուսումնա-

կանտարվագործունեությանվերաբերյալ,

2. ԵՊՀ2010թ.եկամուտներիևծախսերիկատարողականի

(հունվար-նոյեմբեր)հաստատումը,

3. ԵՊՀ 2011 թ. ֆինանսական տարվա եկամուտների և
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ծախսերինախահաշվիհաստատումը,

4. «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կանո-

նադրությաննախագծի(նորխմբագրությամբ)ընդունումը:

ԵՊՀ խորհրդի միաձայն որոշմամբ հավանություն տրվեց

ԵՊՀ2010թ.եկամուտներիևծախսերիկատարողականին,և

հաստատվեց ԵՊՀ 2011 թ. ֆինանսականտարվա եկամուտ-

ներիուծախսերինախահաշիվը:Խորհուրդընաևհաստատեց

«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրու-

թյաննորխմբագրությամբնախագիծըևառաջարկեցՀՀԿա-

ռավարությանը սահմանված կարգով ընդունել «Երևանիպե-

տականհամալսարան»ՊՈԱԿ-իկանոնադրությունը`նորխմ-

բագրությամբ:ԵՊՀխորհրդիմեկայլորոշմամբհավանություն

տրվեցԵՊՀ2009/2010ուսումնականտարվագործունեության

վերաբերյալ հաշվետվությանը: ԵՊՀ 2009/2010 ուսումնական

տարվագործունեությունըգնահատվեցբավարար:

(Տե՛ս2010-ըամփոփվեցԵՊՀխորհրդինիստում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

M5twA4activavu5KpWsKqaqpCb,մուտք՝09.06.2019)
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2011

2010-2011ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանում դասավանդում էին 211պրոֆեսորներ, 548 դոցենտներ, 427

ասիստենտներ,480դասախոսներ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ12)

2010-2011ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանիառկաուսուցմանբակալավրիատումսովորումէր11250ուսա-

նող,մագիստրատուրայում՝2451ուսանող,ասպիրանտուրայում՝365

(առկա,հեռակաօտարերկյա)ասպիրանտ,հեռակաուսուցմանբա-

կալավրիատում՝3195ուսանող,մագիստրատուրայում՝385ուսանող։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ44-45)

2010-2011 ուսումնական տարում ԵՊՀ ատենախոսական

խորհուրդներում պաշտպանվել են 116 ատենախոսություններ,

որոնցից10-ըդոկտորական։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ81)

2010-2011 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում

(առկաուսուցում)սովորողուսանողներիթիվը, ըստֆակուլտետնե-

րի, հետևյալն էր՝ Բնական գիտությունների՝ 172, Հումանիտար գի-

տությունների՝524,Տնտեսագիտության՝295,Կիրառականարվեստի՝

137։

Մինչհամալսարանականկրթությանևհեռակաուսուցմանուսա-

նողներիթիվը832էր:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2010-2011

ուստարվագործունեություն,Երևան,2011,էջ625,633,649,654,658)
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29հունվարի– ՏեղիունեցավԵՊՀնորձևավորվածխորհրդինիստը:
Քանիորխորհուրդըդեռնախագահչուներ,նիստըվարեցՀՀ

կրթության և գիտության նախարարԱրմեն Աշոտյանը: Նիս-

տի օրակարգի հարցերը 2-ն էին`խորհրդի նախագահի ընտ-

րություն և ընթացիկ հարցեր: Անդամների կողմից թեկնածու

առաջադրվեց Սերժ Սարգսյանը: Քանի որայլ թեկնածուներ

չկային, կանոնակարգիհամաձայն,անցկացվեցբացքվեար-

կություն:ԵՊՀխորհրդի նախագահմիաձայն ընտրվեցՍերժ

Սարգսյանը։

(Տե՛սԿայացավԵՊՀխորհրդիանդրանիկնիստը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/1miRtcd32hk5RsgWNFxl9vhIln,մուտք՝09.06.2019)

17 փետրվարի – ԵՊՀ-ում մեկնարկեց Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան
1650-ամյակիննվիրվածհոբելյանականմիջոցառումներիշար-

քը։ԹեմատիկելույթներովհանդեսեկանԵՊՀհայոցպատմու-

թյանամբիոնիվարիչ,ԳԱԱթղթակիցանդամԲաբկենՀարու-

թյունյանըևհայգրականությանամբիոնիվարիչՍամվելՄու-

րադյանը:

(Տե՛սՄաշտոցյանտարինսկսվածէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

OwHVWgkakNA6YV3ctdSOAR64Az,մուտք՝09.06.2019)

22 փետրվարի – Երևանի պետական համալսարանի գիտխորհրդի
ընդլայնված նիստում հյուրընկալվեցին ՀՀպաշտպանության

նախարարՍեյրանՕհանյաննուկրթությանևգիտությաննա-

խարարԱրմենԱշոտյանը:

Հանդիպման ավարտին բանակ-հասարակություն կապի

ամրապնդման և երիտասարդության ռազմահայրենասիրա-

կանդաստիարակությանգործումունեցածներդրմանհամար

մի շարք համալսարանականներ պարգևատրվեցին պատ-

վոգրերովուհուշանվերներով:ԵՊՀռեկտորնէլպաշտպանու-

թյան նախարարին հանձնեցԵՊՀ ոսկեզօծ մեդալը, իսկ նա-

խարարությանաշխատակիցներինպարգևատրեցԵՊՀբրոզե
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մեդալներովուպատվոգրերով:

(Տե՛սԳիտությամբուուժովհզորացած,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

q0TP9HMSGI6GYb2CBzEAvbu2ZO,մուտք՝09.06.2019)

28փետրվարի – ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումհամալսարա-
նականներըհյուրընկալեցինՀայաստանումԱմերիկայիՄիա-

ցյալՆահանգներիդեսպանՄարիՅովանովիչին:Դեսպանա-

տան ևԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչության

նախաձեռնությամբկազմակերպվածհանդիպմանթեմանքա-

ղաքացիականհասարակությանհիմնախնդիրներնէին։

(Տե՛սՍմարթֆոնիցմինչևցուցատախտակ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Uy1v8b2abask7MpBtCNGHFsRCf,մուտք՝09.06.2019)

4 մարտի – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ
ՂազինյանըևՀՀԱԺաշխատակազմիղեկավարԳեղամՂա-

րիբջանյանըստորագրումենԵՊՀիրավագիտությանֆակուլ-

տետիևՀՀԱզգայինժողովիմիջևհամագործակցությանհու-

շագիր:Ըստհուշագրի`ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետը

մասնակցելու է օրինաստեղծ գործընթացին: Համալսարա-

նական մասնագետները ստեղծվող նախագծերի վերաբերյալ

մասնագիտական եզրակացություններ են ներկայացնելու,

իրականացնելու են արդեն իսկ գործող իրավականակտերի

մոնիթորինգ:
(Տե՛սԱյսուհետնաևիրավականհիմքով,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

xWupKaRwj9hLi144bZ8LzjZnTE,մուտք՝09.06.2019)

25մարտի – ԵՊՀմեծդահլիճումտեղիունեցավԵՊՀ-իկողմիցկազ-
մակերպած 2011 թ. դպրոցական օլիմպիադայի արդյունքների

ամփոփմանուպարգևատրմանպաշտոնականարարողությունը:

(Տե՛ս320աշակերտներարժանացանպարգևների,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/8ImJ3Uia0tDGl8pnZ170oCBveh,մուտք՝09.06.2019)
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9 ապրիլի – ԵՊՀ շրջանավարտների միավորման «Աջակցություն
երիտասարդ համալսարանականների բնակարանաշինու-

թյանը»ծրագրի շրջանակումկառուցվածբազմաբնակարան-

բազմաֆունկցիոնալ շենքի պաշտոնական բացման հանդի-

սավորարարողությանը ներկա էին նաևՀՀ նախագահՍերժ

Սարգսյանը,ԵրևանիքաղաքապետԿարենԿարապետյանը:

Իրենցբնակարաններիպաշտոնականնորամուտնէինտո-

նում315ընտանիքներ25:

(Տե՛սՀամալսարանականբնակարանամուտ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

ofiEMDzq9cdYkrQHJohCiX31Jl,մուտք՝09.06.2019)

13ապրիլի– ՖիզիկայիֆակուլտետումտեղիունեցավՅուրիԳագա-
րինի`տիեզերքկատարածթռիչքի50-ամյակիննվիրվածկինո-

դիտում:

(Տե՛սՏիեզերանվաճհերոսըՖիզիկայիֆակուլտետում,

0տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

SXc7JEe5lm2s4xhSY1urYet9ar,մուտք՝09.06.2019)

15ապրիլի– ՀՀ9բուհերիթանգարաններիշուրջ20աշխատակից-
ներԵՊՀպատմությանթանգարանումքննարկեցինբուհական

թանգարանների խնդիրները: Հետաքրքիր դասախոսություն

ներկայացրեցՄինեսոտայիհամալսարանիՖրեդերիկՌ.Վես-

մանիանվանարվեստիթանգարանիտնօրենևգլխավորֆոն-

դապահ,Թանգարաններիմիջազգայինխորհրդի«Համալսա-

րանականթանգարաններևհավաքածուներ»միջազգայինկո-

միտեիխորհրդիանդամԼինդլՔինգը:

(Տե՛սԵՊՀպատմությանթանգարանըհամախմբեց,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայքhttp://ysu.am/news/hy/

BD6ExgPpXv8ZTXP7p8k5DnqfJX,մուտք՝09.06.2019)

20ապրիլի – Հայոցմեծեղեռնիտարելիցինընդառաջ`ԵՊՀհրատա-
րակչությունըհայընթերցողիններկայացրեցԳոնսալոԳուար-

չի«Հայոցկտակ»,ՍտեփանՊողոսյանի«Հայոցցեղասպա-
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նությանպատմություն»(1-3-րդհատորներ),ՀրաչիկՍիմոնյա-

նի«Ազատագրականպայքարիուղիներով»,ՎահանԲայբուր-

դյանի«Օսմանյանկայսրությանպատմություն»,ՍտյոպաՊե-

տոյանի«Թուրքերըթուրքերիմասին»(1-ինհատոր)գրքերը:

Հրատարակվել էիննաև«Թուրքերըթուրքերիմասին»գր-

քի2-րդհատորը,որիաշխատանքներնիրականացրելէրՍտե-

փանՊողոսյանը,ՎարուժանՊողոսյանի«Հայոցցեղասպա-

նությանառաջինփուլըֆրանսիականպատմագրությանևհա-

սարակականմտքիգնահատմամբ(XIXդարիվերջ-XXդարի

սկիզբ)»,ԴորաՍաքայանի«Զմյուռնիա, 1922, բժիշկԿարա-

պետԽաչերյանի օրագիրը» (հայերեն և անգլերեն), Ռաֆիկ

Նահապետյանի«Աղձնիքահայերի`մանկանխնամքիավան-

դականսովորույթներնուծեսերը»,ՎիլհելմԲաումի«Թուրքի-

անևնրաքրիստոնյափոքրամասնությունները»գրքերը:Նա-

խատեսվումէրպետականպատվերիշրջանակներումհրատա-

րակել«Թուրքերըթուրքերիմասին»գրքիերրորդհատորը,ինչ-

պեսնաևայսերեքհատորներիամփոփագրերը՝անգլերենով:

(Տե՛սՀայոցմեծեղեռնընորգրքերում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/8ZJ0PtEale10uAGIHrfHdUncA5,մուտք՝09.06.2019)

28ապրիլի– ԵՊՀժուռնալիստիկայիֆակուլտետայցելեցԼիտվայի
ժուռնալիստների միության նախագահԴենիուսՌադևիչուսը:

Վերջինսուսանողներինցուցադրեցնաևիրպատրաստածմի

տեսաշար,որտեղներկայացվածենարդիլրագրությանբոլոր

այննորամուծությունները,որոնքգործածվումէինամբողջաշ-

խարհում:

(Տե՛սԼիտվացիլրագրողըԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

hQCaWjcQV9z7BfYPf7ujoak7HY,մուտք՝09.06.2019)

4 մայիսի – ՀՀպաշտպանության նախարարությունում մեկնարկեց
«Պատմությունևմշակույթ.ընդդեմկեղծիքիևոտնձգության»

խորագրովհանրապետականգիտաժողովը,որինմասնակցում
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էրնաևԵրևանիպետականհամալսարանը:Եռօրյագիտաժո-

ղովնանցկացվեցՀՀպաշտպանությաննախարարինառընթեր

հասարակականխորհրդինախաձեռնությամբ:

(Տե՛սԸնդդեմկեղծիքիևոտնձգության,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

IOCSXqTzQdE1vDDRwV9FydC3BO,մուտք՝09.06.2019)

4մայիսի– ԵՊՀուսանողներըհյուրընկալելէինՀՀվարչապետՏիգ-
րանՍարգսյանին ու ՀՀ կրթության և գիտության նախարար

ԱրմենԱշոտյանին:

(Տե՛սԿոռուպցիայիդեմպայքարումենվարչապետիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

kWHnVdD83ARIrHverO2XMvmldN,մուտք՝09.06.2019)

12մայիսի– ԵՊՀ-ումտեղի ունեցավմիջազգային սեմինար` նվիր-
ված Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններին:

«Եվրամիության դերը Հարավային Կովկասում. համագոր-

ծակցությունից գործընկերություն բարեփոխումների միջոցով.

մարտահրավերներևհնարավորություններ»խորագրովսեմի-

նարինմասնակցումէինԵվրամիությանպատվիրակությանղե-

կավարՌաուլդեԼյուցենբերգերը,Միացյալազգերիզարգաց-

մանծրագրիգրասենյակիներկայացուցիչԴաֆինաԳերչևան,

ՊորտուգալիայիԿոյիմբրահամալսարանիպրոֆեսորներՄա-

րիՌաքելՖրիերըևԼիսինիաՍիմաոն:

(Տե՛սԵվրամիություն-Հայաստանհարաբերություններընորփուլումեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Sf5KgqpJu2UBvMrxcCAj2RDI8d,մուտք՝09.06.2019)

18մայիսի– ԵՊՀայցելեցՀՀ-ումՀնդկաստանիարտակարգևլիա-
զորդեսպանը:Հանդիպմաննպատակնէրուսանողներիններ-

կայացնել «ահաբեկչություն» չարիքի տարբեր կողմերը, ինչ-

պես նաև ամրացնել արդեն մի քանի տարվա պատմություն

ունեցողհամագործակցությունըՀնդկաստանիդեսպանատան

հետ: Հնդկաստանի դեսպան Աչալ Մալհոտրան մանրամասն
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ներկայացրեցահաբեկչությանֆենոմենը,նշեցդրաիրագործ-

մանպատճառներնուհետևանքները։Հանդիպմանըներկաէին

Միջազգայինհարաբերությունների,Պատմության,Արևելագի-

տության,ՍոցիոլոգիայիևԻրավագիտությանֆակուլտետիու-

սանողները:

(Տե՛սՀնդկաստանիդեսպանըահաբեկչությանմասին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

srB3GWqBMfawBENxOuGcAyNlwu,մուտք՝09.06.2019)

24մայիսի– ԵՊՀ-ումէրՉիլիիմասնավորկենսաթոշակայինհամա-
կարգի ստեղծող, տնտեսագետ Խոսե Պինիերան26: Հայտնի

տնտեսագետը ուսանողների ու դասախոսների հետհանդիպ-

մանէրեկելՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախա-

րարԱրթուրԳրիգորյանի, ՀՀ կենտրոնական բանկի նախա-

գահիտեղակալՆերսեսԵրիցյանի,Վրաստանիառողջապա-

հության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար

ԱնդրյուՈւրուշաձեիհետ:ԽոսեՊինիերանՀայաստանումէր

ՀՀԿառավարությանհրավերով:

(Տե՛ս«Աստվածմանրուքներիմեջէ»,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

x8mqUu3nvaQB5Wuak8AYJg0qay,մուտք՝09.06.2019)

25մայիսի – ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիունեցավ
«Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական նոր

ծրագրիշնորհանդեսը:ԵլույթներունեցանԵՊՀռեկտորԱրամ

Սիմոնյանն ու Հայաստանի պետական ագրարային համալ-

սարանի ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանը: Զեկուցումներով

հանդեսեկավ«TEMPUS»գրասենյակիհայաստանյանհամա-

կարգողԼանաԿարլովան(««Տեմպուս»ծրագրիկարևորությու-

նըկրթականհամակարգիզարգացմանհամար»),ԵՊՀ-ՀՊԱՀ

ծրագրերի համակարգողներ Նելլի Հովհաննիսյանը և Հովիկ

Սայադյանը: «TEMPUS MPAB» (MAster Program in Applied

Biosiences) ծրագրի շրջանակներում եվրոպական և վրացա-

կան համալսարանների հետ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլ-
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տետումուՀայաստանիպետականագրարայինհամալսարա-

նումմշակվելէ«Կիրառականկենսաբանություն»մագիստրո-

սականնործրագիրը:

(Տե՛սԿիրառականկենսաբանություն.մագիստրոսական

նործրագիր,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

ZMJJzqcIbK72uw05CLbJvWVeip,մուտք՝09.06.2019)

26 մայիսի – ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրո-
նը ներկայացնում է «Մարդու իրավունքներ և ժողովրդավա-

րացում» տարածաշրջանային միջմասնագիտական նոր մա-

գիստրոսականծրագիրը:Այնիրականացնելուեն4գործընկեր

համալսարաններ (Երևանի պետական համալսարան, Կիևի

ՏարասՇևչենկոյիանվանազգայինհամալսարան,Բելառուսի

պետականհամալսարանևՄոլդովայիքաղաքականևտնտե-

սագիտական եվրոպական ուսումնասիրությունների համալ-

սարան):Դասընթացիշրջանակներումնախատեսվումէուսա-

նողներիևդասախոսներիփոխանակում,ուսուցողականայցեր

ԵՄինստիտուտներ,վերապատրաստումծրագրինմասնակից

երկրներում:

(Տե՛սՆորկրթականծրագիր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

ZlRSNlcobVViz1FjQtmBfs4Z4w,մուտք՝09.06.2019)

27 մայիսի – Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Ջոն
Կիրակոսյանիանվանլսարանումտեղիունեցավգիտխորհրդի

նիստ, որը նվիրված էր ֆակուլտետի դեկանԳեղամՊետրո-

սյանիծննդյան60-ամյակին:ՆիստիններկաէինԵՊՀռեկտո-

րիպաշտոնակատարԱրամՍիմոնյանը,ուսումնականաշխա-

տանքներիգծովպրոռեկտորԱլեքսանդրԳրիգորյանը,գիտա-

կանքաղաքականությանևմիջազգայինհամագործակցության

գծովպրոռեկտորԳեղամԳևորգյանը,ինչպեսնաևֆակուլտե-

տիպրոֆեսորադասախոսականկազմը:

 ՆիստիվերջումռեկտորիպաշտոնակատարԱրամՍիմո-

նյանըդեկանինհանձնեցԵՊՀպատվոգիրևԿԳՆոսկեհու-
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շամեդալը:
(Տե՛սՈսկեհուշամեդալԿԳՆ-իկողմից,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

hgE3NoYaWj7vQ9M05J7aR0FObe,մուտք՝09.06.2019)

հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէառկաուսուց-
ման3937շրջանավարտ՝ըստհետևյալֆակուլտետների՝Մա-
թեմատիկայիևմեխանիկայի՝113բակալավր,63մագիստրոս,
Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի՝125բակա-
լավր,46մագիստրոս,Ֆիզիկայի՝ 75բակալավր, 55մագիստ-
րոս,Ռադիոֆիզիակայի՝66բակալավր,37մագիստրոս,Քիմի-
այի՝ 125 բակալավր, 29 մագիստրոս, Կենսաբանության՝ 105
բակալավր, 60 մագիստրոս,Աշխարհագրության և երկրաբա-
նության՝ 113 բակալավր, 42 մագիստրոս, Պատմության՝ 162
բակալավր,79մագիստրոս,Միջազգայինհարաբերություններ՝
316բակալավր,126մագիստրոս,Տնտեսագիտության՝259բա-
կալավր, 135 մագիստրոս, Փիլիսոփայության և հոգեբանու-
թյան՝ 108 բակալավր, 87 մագիստրոս,Սոցիոլոգիայի՝ 93 բա-
կալավր,35մագիստրոս,Հայբանասիրության՝148բակալավր,
74մագիստրոս,Ժուռնալիստիկայի՝60բակալավր,28մագիստ-
րոս,Ռուսբանասիրության՝78բակալավր,23մագիստրոս,Ռո-
մանագերմանականբանասիրության՝354բակալավր,113մա-
գիստրոս,Արևելագիտության՝164բակալավր,50մագիստրոս,
Իրավագիտության՝ 225 բակալավր, 69 մագիստրոս, Աստվա-
ծաբանության՝39բակալավր,18մագիստրոս,ՏՏԿՀկենտրոն՝
27մագիստրոս,ԵՈւկենտրոն՝13մագիստրոս։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ50)

հունիս –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէշրջանավարտներ՝ըստ
հետևյալ ֆակուլտետների՝ Բնական գիտությունների՝ 60, Հու-
մանիտար գիտությունների՝ 119, Տնտեսագիտության՝ 89, Կի-
րառականարվեստի՝34։

Հեռակաուսուցմանշրջանավարտներիթիվը91էր։
(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2010-2011

ուստարվագործունեություն,Երևան,2011,էջ627,635,650,655,661)
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3հունիսի – ԽորհրդայինՄիությանհերոս,տիեզերագնացԱլեքսեյ
ԲալանդինըհանդիպեցԵՊՀֆիզիկայիֆակուլտետիուսանող-
ներիհետ:ՆանաևԵրիտասարդտիեզերագնացներիհամառու-
սաստանյանմիությանփոխնախագահնէր:ՆաՀայաստանէր
ժամանել «Ռոսսոտրուդնիչեստվո»-ի կազմակերպածծրագրի
շրջանակներում,որինմասնակցումէինմոտ70երկրներ:

(Տե՛սՌուստիեզերագնացըԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

s142eIoYwiUpKhzTTRi1gIuIOL,մուտք՝09.06.2019)

17 հունիսի – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական
իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնում «Հայանտառ»
պետականոչառևտրայինկազմակերպությաննախաձեռնու-
թյամբ և կենտրոնի ղեկավար Աիդա Իսկոյանի անմիջական
օժանդակությամբ տեղի ունեցավ «Պետական անտառները
համայնքայինկազմակերպություններինառանցմրցույթիհա-
վատարմագրային կառավարման հանձնելու կարգը հաստա-
տելումասին»ՀՀԿառավարության`2006թ.ընդունվածորոշ-
մանքննարկում:Մասնակցումէին«Կանաչջրայինմիջավայր»
ՀԿ նախագահ Լիլիթ Բաղդարյանը, «Կանաչ արահետ» ՀԿ
բնապահպանականծրագրերիխորհրդատուԼիաԱսատրյա-
նը, «Վալեքս»խմբիգլխավորիրավաբանՍահակԿարապե-
տյանը,«Շողերմիություն»ՀԿնախագահՀասմիկԱսլանյանը,
«Տապան»էկոակումբինախագահՀրանտՍարգսյանը,«Հա-
յանտառ»ՊՈԱԿ-իփոխնախագահևգլխավորանտառապետ
ՌուբենՊետրոսյանըևայլք:

(Տե՛սՈրոշմանքննարկումԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

jcwls6EurIjVigZzRPto1dGd8g,մուտք՝09.06.2019)

21հունիսի– ԵՊՀռեկտորվերընտրվեցՀՀԳԱԱթղթակիցանդամ,
պատմ.գիտ.դոկտոր,պրոֆեսորԱրամՍիմոնյանը։

(Տե՛սԵՊՀռեկտորըվերընտրվեց,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

ChbFoo0xglkCFzXITIOH3zaLaS,մուտք՝09.06.2019)
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22հունիսի – ԵՊՀաշխարհագրությանևերկրաբանությանֆակուլտե-
տումհերթականանգամհյուրընկալվելէրմասնագիտությամբ

ինժեներ,միաժամանակնաևգեմոլոգիականլուրջկրթություն

ստացածֆրանսահայԳրիգորԹուղլույանը:

(Տե՛սԳեմոլոգիանԵՊՀ-ումհիմնադրելուակնկալիքով,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

BwTCLtVoXHoAGFvTrWCwMagkVG,մուտք՝09.06.2019)

22 հունիսի – ԵՊՀՊալեաններիանվան դահլիճում Իրավագիտու-
թյան ֆակուլտետի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր

օրենքիմիշարքբացթողումների,մասնավորապես՝Քրեական

օրենսգրքի վերանայմանհայեցակարգերին նվիրվածհանդի-

պում-քննարկում: Զեկուցումներով հանդես եկան Իրավագի-

տության ֆակուլտետի քրեական իրավունքիամբիոնի վարիչ

ԱրաԳաբուզյաննուՀՀՎճռաբեկդատարանիքրեականպա-

լատինախագահԴավիթԱվետիսյանը:Հանդիպմանըներկա

էինՀՀՍահմանադրականդատարանինախագահԳագիկՀա-

րությունյանը,ԱԺպատգամավորներ,ոլորտիմասնագետներ,

ուսանողներ:

(Տե՛սՓոփոխություններքրեականօրենսգրքում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

B2rooc8De61fqeSsr8v5MIp931,մուտք՝09.06.2019)

22 հունիսի – ԵՊՀ հյուրն էր հռոմեական եկեղեցու կարդինալ Ջե-
անֆրանկո Ռավազին27։ Հանդիպման վերջում, գիտխորհրդի

որոշմամբ,հասարակական,քաղաքականևմշակութայինբե-

ղունգործունեությունևաստվածաբանությանուքրիստոնեու-

թյանքարոզչությանասպարեզումունեցածակնառունվաճում-

ների համար կարդինալը ստացավ Երևանի պետական հա-

մալսարանիպատվավորդոկտորիկոչումևարժանացավԵՊՀ

ոսկեզօծմեդալի:

(Տե՛սՀռոմեականկարդինալը՝ԵՊՀպատվավորդոկտոր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

i8LcaevyyhiFp3nO13hfOhFkQj,մուտք՝10.06.2019)
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24հունիսի– ԵՊՀգիտխորհրդիդահլիճումկայացավ«Երևանիպե-
տական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում» գրքի

շնորհանդեսը:

(Տե՛սՆորգրքիշնորհանդեսԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Cedqj6l8LsIbOqXNybSL55sBTf,մուտք՝09.06.2019)

1հուլիսի– ԵՊՀտեղեկատվականտեխնոլոգիաներիկրթականհե-
տազոտական(ՏՏԿՀ)կենտրոնումտեղիունեցավմագիստրո-

սականդիպլոմներիհանձնմանարարողություն:ՏՏԿՀկենտ-

րոնիգիտականղեկավարՍամվելՇուքուրյանընախքանդիպ-

լոմներիհանձնումընշեց,որայդուհետկենտրոնիուսանողները

մագիստրատուրան կավարտեն ոչ միայն «Տեղեկատվական

համակարգերիկառավարում»և«Տեղեկատվականհամակար-

գերիմշակում»,այլև«Վիզուալ հաշվարկներ»մագիստրոսա-

կանծրագրով:

(Տե՛սԵՊՀ-ն«թողարկեց»ՏՏոլորտինորուորակյալկադրեր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/3c2NooVLDbbRJ2QmvDdw9wkwjI,մուտք՝09.06.2019)

12հուլիսի– ԵՊՀՊալեաններիդահլիճումտեղիունեցավ«Հանցա-
վորության նկատմամբ վերահսկողություն և կանխարգելում»

խորագրովմիջազգայինգիտաժողով:Ողջույնիխոսքովհան-

դեսեկավԵԱՀԿերևանյանգրասենյակիփոխդեսպանԿարել

Հոֆստրան: Այնուհետեւ ելույթ ունեցավ ԵՊՀ իրավագիտու-

թյան ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,

իրավ. գիտ. թեկնածուԱննաՄարգարյանը, որ ներկայացավ

«Վիկտիմիզացիան Հայաստանում. ԵԱՀԿ 2010 թ. հարցման

արդյունքներ»զեկուցումով:Միջոցառմանըներկաէինմիջազ-

գային կազմակերպությունների, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ,

Իրավագիտությանֆակուլտետիուսանողներևայլհյուրեր:

(Տե՛սՀանցավորությաննկատմամբվերահսկողությունևկան-

խարգելում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

gwXL1uG0lsk137ohQ3WVMPjkkZ,մուտք՝09.06.2019)
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13հուլիսի– ՀՀվարչապետՏիգրանՍարգսյանըդիպլոմներհանձ-
նեց ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի 81 գերազանց

շրջանավարտների:ՄինչբունարարողությաննանցնելըԵՊՀ

«սևշենքի»դահլիճումհավաքվածհյուրերը,բակալավրիատի

ու մագիստրատուրայի շրջանավարտները լսեցին ՀՀ վարչա-

պետՏիգրանՍարգսյանիդասախոսությունը`«Գլոբալտնտե-

սությանևՀՀտնտեսականզարգացումները»թեմայով:

(Տե՛սԵՊՀ-նտվեց«քայլողգովազդի»ևսմեկսերունդ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/

hy/8Ng0O17u6m1yQKyZozaJM9y7xB,մուտք՝09.06.2019)

1սեպտեմբերի– Երևանիպետականհամալսարանումմեկնարկում
է կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավորման

բարձրացման հնգամյա կրթագիտական ծրագիրը, որի իրա-

կանացումըևֆինանսավորումըստանձնումէՄայրբուհը,իսկ

կազմակերպման պատասխանատուն Հետբուհական լրացու-

ցիչկրթությանվարչություննէ:

(Տե՛սՆորհնարավորություններդասախոսներիհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

yDmkupIro1kbd6zfWG8Lb7SWmx,մուտք՝09.06.2019)

1սեպտեմբերի– ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտե-
տումկայացավԷդվարդՆալբանդյանիևուսանողներիհանդի-

պումը:

(Տե՛սԱԳնախարարըհանդիպեցուսանողներիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/

hy/9aTl7ruvMWlNL8pz9xs4ihg5IW,մուտք՝09.06.2019)

1սեպտեմբերի–ԵՊՀտնտեսագիտությանֆակուլտետիհյուրըԳեր-
մանիայումՀՀարտակարգևլիազորդեսպանԱրմենՄարտի-

րոսյաննէր:

(Տե՛սՇնորհավորանքներըԳերմանիայիցէին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

WCbJjRTRiQ7SbJaegRaxyBsMO5,մուտք՝09.06.2019)
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10 սեպտեմբերի – Ծաղկաձորում գործողԵՊՀ «Համալսարան» ու-
սումնաարտադրականբազայումկայացավ«Հարմոնիկանա-
լիզևմոտավորություններ»խորագրովմաթեմատիկականգի-
տաժողովիբացմանպաշտոնականարարողությունը:Բացման
խոսքովհանդեսեկավգիտաժողովիկազմկոմիտեինախագահ,
ՀՀԳԱԱակադեմիկոս,ԵՊՀգիտականքաղաքականությանև
միջազգայինհամագործակցությանգծովպրոռեկտորԳեղամ
Գևորգյանը: Նա գիտաժողովի մասնակիցներին մաղթեց աշ-
խատանքայինբեղմնավորօրեր:

(Տե՛սՄաթեմատիկականսեմինարներիշաբաթ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

kkZxG93Vg0q3z7OTayU0vg1nEr,մուտք՝09.06.2019)

14սեպտեմբերի– ԵՊՀգիտականխորհրդի դահլիճում մեկնարկեց
Եվրոպականմիությանաջակցությամբհիմնադրված«Մարդու
իրավունքներ և ժողովրդավարացում» տարածաշրջանային
մագիստրոսականծրագիրը:Մասնակից22ուսանողներից11-ը
Հայաստանից էին, իսկ մյուսները ժամանել էին Բելառուսից,
Մոլդովայից, Ուկրաինայից, Վրաստանից և Ռուսաստանից:
ՄիջոցառմանըմասնակցումէինԵՊՀռեկտորը,Հայաստանում
ԵՄպատվիրակությանղեկավար,դեսպանՌաուլդեԼյուցեն-
բերգերը,ՄԱԿ-իհայաստանյանգրասենյակիհամակարգողի
գլխավորխորհրդականԱրմեն Բայբուրդյանը, ՀՀարտգործ-
նախարարիտեղակալԶոհրաբՄնացականյանը:

(Տե՛սԵՊՀ-նտարածաշրջանինորլաբորատորկենտրոն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

bvsnzMTmgGvtIOFPXnRs6iWzHZ,մուտք՝09.06.2019)

15սեպտեմբերի– «Տեմպուս»ծրագրիհայաստանյանգրասենյակը
կազմակերպելէր«Միջազգայինհեռանկարներ.ուսանողամետ
դասընթաց»թեմայովսեմինար:ՆերկաէինԵՊՀուսանողներ,
դասախոսներ,նաևայլբուհերիներկայացուցիչներ:Սեմինարի
հատուկհյուրնէրՇվեդիայիԼունդիհամալսարանիգլխավոր
խորհրդական,համալսարանականկառավարմանմասնագետ
ԲոելԲիլգենը,որըխոսեց««Տեմպուս»ծրագիրըորպեսմիջազ-
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գայնացման և որակիապահովման գործիք» թեմայի մասին`
առանձնապեսկարևորելովհամալսարանիկառավարմանհա-
մակարգը և ուսանողների շարժունակության քաղաքականու-
թյունը:

(Տե՛ս«Տեմպուսը»համալսարաններիմիջազգայնացմանգործիք,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

qC2I0ekXjW9ZyqlDwe0qJiLW59,մուտք՝09.06.2019)

16սեպտեմբերի– ԵՊՀ-ումմեկնարկեցիրանցիուսանողներիառա-
ջինմիջազգայինգիտահետազոտականկոնֆերանսը:Նախա-
ձեռնողը Հայաստանում իրանցի ուսանողների միությունն էր,
իսկհամակազմակերպիչները`ՀայաստանումԻԻՀդեսպանա-
տունը,ՈւկրաինայումևԲելառուսումԻԻՀգիտականներկա-
յացուցչությունը, Իրանի գիտությունների, հետազոտություն-
ների ևտեխնոլոգիաների նախարարությունը:Գիտաժողովին
մասնակցումէինոչմիայնՀայաստանում,այլևաշխարհիմի
շարքերկրներումսովորողիրանցիուսանողները:

(Տե՛սԻրանականգիտությունըտեղափոխվելէրԵՊՀ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/9Z1pGNKuoUmlHZ28xEBoeveDfr,մուտք՝09.06.2019)

17սեպտեմբերի– ԵՊՀ-ումտեղիունեցավսեմինար-քննարկում«Դի-
ուս»նախագծիհետագաընթացքիվերաբերյալ28:

(Տե՛սԻնքնագնահատմանփորձՀՀբուհերում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

VYQD2dBR3jTDvtN112RJ32EXx5,մուտք՝10.06.2019)

25 սեպտեմբերի – Երևանի պետական համալսարանի նախասրա-
հումմեկնարկեց«Հեղուկբյուրեղներիօպտիկա-2011»(Optics
ofLiquidCrystals(OLC)-2011)խորագրովմիջազգայինամենա-
մյակոնֆերանսը։ԿազմակերպիչներնէինԵՊՀ-նևՀՀգիտու-
թյանպետականկոմիտեն:

(Տե՛սOLC-2011.մեկնարկըտրվեցԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

SYALjaUyC2ycUn27vEfjrKs3PI,մուտք՝09.06.2019)
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26սեպտեմբերի – ԵՊՀ-ումմեկնարկեց«Կրթությունը,գիտությունըև
տնտեսությունըբուհերում.ինտեգրումմիջազգայինկրթական
տարածքում» թեմայով միջազգային գիտաժողով, որին մաս-
նակցում էին 120 մասնագետներաշխարհիտարբեր երկրնե-
րից:Գիտաժողովնանցկացվումէդեռևսխորհրդայինտարի-
ներից`3տարինմեկորևէերկրում:ՌԴևՀՀԿառավարություն-
ներիհամատեղորոշմամբ`2011թ.այնանցկացվումէՀայաս-
տանում,իսկկատարողները2երկրներիկրթությանևգիտու-
թյաննախարարություններնէին:Գիտաժողովումզեկուցումով
հանդեսեկավնաևՀՀվարչապետՏիգրանՍարգսյանը։

(Տե՛սԱրտասահմանցիմասնագետները՝դարձյալԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

GRl4kBoiUW4CP2Jh7izgJlPENL,մուտք՝10.06.2019)

27սեպտեմբերի– ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետումմեկնար-
կեց«Փախստականներիիրավունք»խորագրովքառօրյասե-
մինարը:

(Տե՛սԿուսումնասիրվենփախստականներիհիմնախնդիրները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/0cZhUZpZDx7rriddIt7fCwqb9u,մուտք՝09.06.2019)

4հոկտեմբերի– «ԿոնրադԱդենաուեր»հիմնադրամիհետհամագոր-
ծակցության շրջանակներում ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասի-
րությունների կենտրոնում անցկացվեց «Արևելյան գործընկե-
րություն» թեմայով բաց դասախոսություն: Կենտրոնի պատ-
վավորհյուրնէրգերմանականԲունդեսթագիպատգամավոր,
Քրիստոնեա-դեմոկրատական կուսակցությանարտաքին հա-
րաբերություններիաշխատանքայինխմբիղեկավար,Բունդես-
թագիարտաքինհարաբերություններիհանձնաժողովիանդամ
ԿարլԳյորգԲերմանը:Դասախոսությանըներկաէինմիջազ-
գային տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ,
կենտրոնիդասախոսներ,ուսանողներ:

(Տե՛սԲունդեսթագիպատգամավորըհամալսարանում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

RVzouIawdMBNiW3HzWSxi5yEUc,մուտք՝09.06.2019)
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4հոկտեմբերի – ԵՊՀ-ում«Քաղաքականությունըևլրատվությունը»
թեմայովփոքրիկդասախոսությունկարդացԱՄՆնախագահ

Բարաք Օբամայի` 2008 թ. նախընտրական թվային մարքե-

տինգով զբաղված, ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության

թվայինմարտավարությամբևայդբրենդիմարքետինգնիրա-

կանացնողամերիկյան«BullyPulpit Interactive»ընկերության

գործադիրտնօրենԲենՔոֆեյՔլարկը:Վերջինսնաևպատվի-

րատուների սպասարկման և նոր բիզնեսների մշակման հար-

ցերով պատասխանատուն էր: Նա քաղաքական գովազդներ

պատրաստելու,համացանցումնախագահականընտրարշավ-

ներըհամակարգելուշուրջ7տարվափորձուներ:Հանդիպմա-

նը,որըկազմակերպելէրՄիջազգայինհամագործակցության

վարչությունը, ներկա էինՄիջազգայինհարաբերությունների,

ՍոցիոլոգիայիևԺուռնալիստիկայիֆակուլտետներիուսանող-

ները:

(Տե՛սԱմերիկացիքաղաքականմարքետոլոգըԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

LO2Py1JGI9lulMGkfYQfFo8kQX,մուտք՝09.06.2019)

7 հոկտեմբերի – ԵՊՀայցելեց ԱՄՆԹաֆթս համալսարանի իրա-

վունքիևդիվանագիտությանդպրոցիպրոֆեսոր,միջազգային

իրավունքիմասնագետՅանՋոնսթոնը,որըԵՊՀուսանողների

համարհանդեսեկավ«Պաշտպանությանպարտականություն.

նորմիէվոլյուցիան-ԿոսովոյիցԼիբիա»թեմայովդասախոսու-

թյամբ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ118)

11հոկտեմբերի – ԵՊՀեվրոպականուսումնասիրություններիկենտ-
րոնըՀայաստանումեվրոպականմիությանպատվիրակության

ղեկավար,դեսպանՌաուլդեԼյուցենբերգերիառաքելությունը

Հայաստանում ավարտելու կապակցությամբ կազմակերպել

էր «Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովային զար-

գացումներն ու սպասելիքները» թեմայով դասախոսություն:
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Հանդիպմանը, բացի Եվրոպական ուսումնասիրությունների

կենտրոնի ուսանողներից, մասնակցում էին նաև դասախոս-

ներ, Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության աշխատակազմի

ևմիջազգայինայլկառույցներիներկայացուցիչներ:Դեսպա-

նընշեց,որսեպտեմբերինՎարշավայումանցկացվածԱրևե-

լյանգործընկերության2-րդգագաթնաժողովնուղղվածէրԵվ-

րամիությանևԱրևելյանԵվրոպայիուՀարավայինԿովկասի

երկրներիհետհամագործակցությանամրապնդմանը:

(Տե՛սԼյուցենբերգերիվերջինդասախոսությունը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

oI6EDHb0kaFQ5fZ1YvrCuLi1tz,մուտք՝09.06.2019)

12հոկտեմբերի– ԵՊՀկենտրոնականմասնաշենքիդահլիճումհա-
մալսարանականների հետ հանդիպեց Նոբելյան մրցանակի

դափնեկիրԺորես Ալֆյորովը: Ռուս ֆիզիկոսի հետ հանդիպ-

մանըներկաէինՀՀԳԱԱնախագահՌադիկՄարտիրոսյանը,

ԵՊՀռեկտորը,պրոռեկտորները,ֆակուլտետներիդեկանները,

գիտաշխատողներևուսանողներ:

(Տե՛սԺորեսԱլֆյորովըայցելեցԵՊՀ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

qRsKX2WrPiwueX2dlxbpa9TNSX,մուտք՝09.06.2019)

19հոկտեմբերի – «Իտալերենլեզվիշաբաթնաշխարհում»միջոցառ-
ման շրջանակում ԵՊՀ Ե. Չարենցի անվան դահլիճում Հա-

յաստանումԻտալիայիարտակարգևլիազորդեսպանԲրունո

ՍկապինինևՖլորենցիայիհամալսարանիդասախոսՄարինո

Բիոնդին հանդիպեցին համալսարանականների հետ: Ռոմա-

նագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական

բանասիրությանամբիոնիկազմակերպածմիջոցառմանըներ-

կաէրնաևԵՊՀգիտականքաղաքականությանևմիջազգային

համագործակցությանգծովպրոռեկտորԳեղամԳևորգյանը:

(Տե՛սԻտալերենլեզվիշաբաթընաևԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

BLltr0CVffRIZk5VtEDRGIAcRT,մուտք՝09.06.2019)
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19 հոկտեմբերի – ԵՊՀ-ում մեկնարկեց Ռուս բանասիրության ֆա-
կուլտետի կազմակերպած «Ռուսաց լեզուն և գրականությու-

նը XXI դարի գիտական հարացույցում» խորագրով միջազ-

գային երկօրյաավանդական գիտաժողովը:Այն նվիրված էր

բանասերՀրանուշՄարգարյանիհիշատակին:Գիտաժողովի

հիմնականնպատակըռուսացլեզվիևգրականության,թարգ-

մանությանտեսության, լեզվաբանության ու միջմշակութային

հաղորդակցությանարդիականխնդիրներիշուրջկատարված

հետազոտությունների արդյունքների ամփոփումն էր: Մաս-

նակցում էին շուրջ 90 մասնագետներՌուսաստանից,Վրաս-

տանից,Գերմանիայից,Հունաստանից,ԼեհաստանիցուՀա-

յաստանից:ԲացմանխոսքովհանդեսեկավՌուսբանասիրու-

թյանֆակուլտետիդեկանՊավելԲալայանը:

(Տե՛սՌուսերենըXXIդարիգիտականհարացույցում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

lvSLoCZLXQQTbaN5MRTTfeAxaU,մուտք՝09.06.2019)

27հոկտեմբերի – Երևանիպետականհամալսարանումամփոփվեցին
«ԱՐՓԱ» ընկերության («ARPA» կամ «Analisys Research &

PlanningforArmenia»)նախաձեռնածնորարարությանմրցույթի

արդյունքները,ևտեղիունեցավհաղթողներիպարգևատրման

հանդիսավոր արարողությունը: Միջոցառմանը մասնակցում

էին ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը,ԵՊՀ ռեկ-

տորը,«ԱՐՓԱ»-ինախագահՀակոբՓանոսյանը,ԵՊՀպրո-

ֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, մի շարք

հյուրերևուսանողներ:

(Տե՛սՊարգևատրվեցիննորարականմրցույթիհաղթողները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/77OmFcpenNgcdDQw4qkiZuGuyo,մուտք՝09.06.2019)

28հոկտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդիդահլիճումմեկնարկեց«Տեսա-
կան և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրնե-

րը»խորագրովեռօրյամիջազգայինգիտաժողովը,որինմաս-

նակցումէինաշխարհի12պետությունների43համալսարան-
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ներիավելիքան200մասնագետներ։

(Տե՛սԱշխարհիհոգեբաններըհամալսարանում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

b4Ooigr1FY3k4hdLD1MwQ00jAR,մուտք՝09.06.2019)

7 նոյեմբերի – ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի
մասնաշենքում տեղի ունեցավ Հայ-հնդկականտեղեկատվա-

կանևհաղորդակցությանտեխնոլոգիաներիգերազանցության

կենտրոնի պաշտոնական բացման արարողությունը: Միջո-

ցառմանըմասնակցումէինՀՀվարչապետՏիգրանՍարգսյա-

նը, Հնդկաստանի Հանրապետության կապի և տեղեկատվա-

կանտեխնոլոգիաներիպետնախարարՍաչինՊիլոտը,ԵՊՀ

ռեկտորԱրամՍիմոնյանը,տեղեկատվականևհաղորդակցու-

թյանտեխնոլոգիաներիմասնավորոլորտիևտարբերբուհերի

ղեկավարներ,ինչպեսնաևՀնդկաստանիպատվիրակությունը,

որիկազմումէինբարձրաստիճանպաշտոնյաներևՏՏոլորտի

փորձագետներ29:

(Տե՛սՀայ-հնդկականՏՀՏգերազանցությանկենտրոննարդենգործումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

f1WcAln8BZlRnf3kPpHHeJzAta,մուտք՝09.06.2019)

8նոյեմբերի – ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանըհյուրընկալեցեգիպ-
տական պատվիրակությանը, որը գլխավորում էր Եգիպտո-

սի Արաբական Հանրապետության մշակույթի նախարարի

խորհրդական,մշակույթիարտաքինհարաբերությունների1-ին

պետքարտուղար Հոսսամ Նասսարը։Միջոցառումը նվիրված

էրՀայաստանումԵգիպտոսիմշակույթիօրերին։

(Տե՛սՄշակութայինհամագործակցությաննորփուլ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/

hy/4SCN1gLUb7hQayYBr7ENr1SgA2,մուտք՝10.06.2019)

9 նոյեմբերի – Նորվեգիայիարտաքին գործերի նախարարՅոնաս
Գահր Շտյորեն այցելեց Երևանի պետական համալսարան:

Նորվեգացի դիվանագետը կարևորեց իր առաջին այցը Հա-
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յաստանևհատկապեսհանդիպումըհամալսարանականների

հետ:

(Տե՛սՆորվեգացիպաշտոնյանհանդիպեցուսանողներիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

R3jRm0jvtICEIMrwT6uPEsCpLk,մուտք՝10.06.2019)

10 նոյեմբերի – Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ
ՍիմոնյանըհյուրընկալեցՀայաստանումՖրանսիայիարտա-

կարգևլիազորդեսպանԱնրիՌենոինուՄշակույթիևհամա-

գործակցության հարցերով խորհրդական Ժան-Պոլ Մարտե-

նին:

(Տե՛սՀայաստան-Ֆրանսիա.հավերժբարեկամներ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

nWgeIPy6Jrv0YOQcywyEEi0YTq,մուտք՝10.06.2019)

18 նոյեմբերի – Հայաստանում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դես-
պանատների հրավերով մեր երկիր այցելած գերմանական

ծագումով ֆրանսիացի քաղաքագետԱլֆրեդԳրոսսերըԵՊՀ

կենտրոնականմասնաշենքիդահլիճումհանդեսեկավ«Ողբեր-

գական անցյալ և կառուցողական հիշողություն. ֆրանս-գեր-

մանականօրինակըկարո՞ղէընդհանրական լինել»թեմայով

դասախոսությամբ:Հանիպմանը,բացիհամալսարանականնե-

րից,մասնակցումէինհայաստանյանայլբուհերիուգիտական

կառույցների ներկայացուցիչներ: Հանրահայտ պրոֆեսորին

նախողջունեցևկենսագրականորոշտվյալներներկայացրեց

ԵՊՀգիտականքաղաքականությանևմիջազգայինհամագոր-

ծակցությանգծովպրոռեկտորԳեղամԳևորգյանը։

(Տե՛սԱլֆրեդԳրոսսերըԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/

hy/2wTQn7NIF9piIh7AxGXDa27LYj,մուտք՝10.06.2019)

13դեկտեմբերի– ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետումանցկաց-
վեցպրոֆեսորադասախոսականկազմիամենամյագիտաժո-
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ղովը,որընվիրվածէրՀՀանկախության20-ամյակին:

(ՆորօրենսգիրքըգրվումէնաևԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

PnHggdhrLlzqJowW6rTW6fYffR,մուտք՝09.06.2019)

16դեկտեմբերի – ԵՊՀպատմությանֆակուլտետի,«Վարդանանք»
ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ակումբի և

ՀԱՍԿ-ի(Հայաստանիազգայինսկաուտականշարժում/կազ-

մակերպություն) կենտրոնական վարչության համատեղ ջան-

քերովտեղիունեցանՊատմությանֆակուլտետիասպիրանտ,

զոհվածազատամարտիկՎարդանԲախշյանի նահատակու-

թյան20-րդտարելիցիննվիրվածմիշարքմիջոցառումներ:

(Տե՛սՎարդանըմտավորականէր,զինվոր,մարդ...,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

H6nmdv9vwu6pyYqg0PBuHftB8R,մուտք՝09.06.2019)

21դեկտեմբերի– ԵՊՀ-ումէինհավաքվելՀայաստանիմիխումբգոր-
ծարարներուխոշորկազմակերպություններիներկայացուցիչ-

ներ: Կազմակերպիչը ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի

կենտրոննէր:

(Տե՛սԳործարարներըգալիսենբուհ՝կադրերընտրելու,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Q3F69El7Tx3p9rvwmqTX3SuSvi,մուտք՝09.06.2019)
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2011-2012ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-
րանում դասավանդում էին 215պրոֆեսորներ, 546 դոցենտներ, 424
ասիստենտներ,489դասախոսներ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ14)

2011-2012ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-
րանիառկա ուսուցման բակալավրիատում սովորում էր 8498 ուսա-
նող,մագիստրատուրայում՝2647ուսանող,ասպիրանտուրայում՝236
ասպիրանտ,հեռակաուսուցմանբակալավրիատում՝3469ուսանող,
մագիստրատուրայում՝ 673 ուսանող, ասպիրանտուրայում՝ 211 աս-
պիրանտ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ47-48)



2011-2012 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում
(առկաուսուցում)սովորողուսանողներիթիվը,ըստֆակուլտետների,
հետևյալն էր՝ Բնական գիտությունների՝ 115, Հումանիտար գիտու-
թյունների՝390,Տնտեսագիտության՝192,Կիրառականարվեստի՝96։

Մինչհամալսարանականկրթությանևհեռակաուսուցմանբաժ-
նիուսանողներիթիվը855էր։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ589,597,608,613,616)

հունվար – Երևանի պետական համալսարանը տալիս է հեռա-
կա ուսուցման մագիստրատուրայի 115 շրջանավարտ՝ ըստ
հետևյալֆակուլտետների՝Միջազգայինհարաբերությունների՝
43,Տնտեսագիտության՝72։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ54)
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17հունվարի– ԵՊՀգիտխորհրդիդահլիճումտեղիունեցավխորհրդի
նիստ։Խորհրդինախագահինևանդամներիններկայացվեցին

2010-2011ուստարվաընթացքումԵՊՀդիմորդներիևընդուն-

վողների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի, գիտականաշ-

խատանքների հիմնական ուղղությունները, իրականացված

դրամաշնորհները, բուհի գրադարանի գրքային ֆոնդ մուտ-

քագրվածևլույսընծայվածգրականությանտվյալները:Նիս-

տիընթացքումհաստատվեցին2011թ.եկամուտներիևծախ-

սերիկատարողականըևԵՊՀ2012թ.ֆինանսականտարվա

եկամուտներիուծախսերինախահաշիվը:

(Տե՛սԱմփոփվեց2010-2011ուստարին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

b9rw0eCUy8EhoF4ZOPhpHDGN23,մուտք՝10.06.2019)

25հունվարի– ԵՊՀ-ումանցկացվեցհայոցբանակիկազմավորման
20-ամյակիննվիրվածհոբելյանականգիտաժողով,որինմաս-

նակցումէինինչպեսհամալսարանի,այնպեսէլՀՀպաշտպա-

նությաննախարարությաններկայացուցիչները:

(Տե՛սԵՊՀ-ն՝բանակիտոնինընդառաջ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

UEGbHAmnJBarbfoHsr7e5WteHK,մուտք՝10.06.2019)

10փետրվարի– ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումստորագրվեց
փոխըմբռնմանհուշագիրԵրևանիպետականհամալսարանիև

ՀՀարդարադատությաննախարարությանմիջև:

(Տե՛սՍտորագրվեցհուշագիր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

TcSb2EHAm5WxlgceH0775lIDcc,մուտք՝10.06.2019)

13փետրվարի – Ժամը10:00-ինԵվրոպականտիեզերականգործա-
կալություննարձակում է«LARES» (LAserRelativitySatellite)

արբանյակըGMTԳվիանայիտիեզերականկենտրոնից(Կու-

րու-Kourou):ԵՊՀկոսմոլոգիայի գիտահետազոտականխմբի

ղեկավար,ֆիզմաթգիտ.դոկտոր,պրոֆեսորՎահագնԳուրզա-



501

2012

դյանը`որպես«LARES»-ի4հոգանոցգիտականխմբիանդամ,

Կուրուում մասնակցում էարձակմանաշխատանքներին:Դա

կատարվել է VEGA եռաստիճան, կրող նոր հրթիռի առաջին

թռիչքիմիջոցով`այդպիսովշարունակելով«Ariane»հրթիռնե-

րիշարքը:

(Տե՛սԱրբանյակիարձակմանը«մասնակցելէ»նաևԵՊՀ-ն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

aC0unc01FNJxjVlaOstENF7Jq2,մուտք՝11.06.2019)

մարտ – ՄեկնարկեցԵՊՀինստիտուցիոնալ(բուհական)հավատար-
մագրման շրջանակում ընթացող ինքնավերլուծության (ինք-

նագնահատման) գործընթացը՝30 համաձայն ՀՀԿառավարու-

թյան՝2011թ.հունիսի30-ինհաստատված«ՀՀմիջինևբարձ-

րագույն մաuնագիտական հիմնական կրթական ծրագրեր

իրականացնողուuումնականհաuտատություններիպետական

հավատարմագրմանկարգի»:

(Տե՛սԵրևանիհամալսարան,հեկտեմբեր,2012)

2մարտի – ԵԱՀԿերևանյանգրասենյակիղեկավար,դեսպանԱնդ-
րեյՍորոկինըևռեկտորԱրամՍիմոնյանըստորագրեցինփո-

խըմբռնման հուշագիրԵՊՀաշխարհագրության և երկրաբա-

նությանֆակուլտետում«Կայունզարգացմանկենտրոն»հիմ-

նադրելուվերաբերյալ:
(Տե՛սՍտորագրվեցփոխըմբռմանհուշագիր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

LvOHLohf3eithf3fFlYubxOV2u,մուտք՝10.06.2019)

5մարտի– «ԱրմենիաՄարիոթ»հյուրանոցի«Սիս»սրահումտեղի
ունեցավԵՊՀտնտեսագիտությանֆակուլտետի2011թ.«Տա-

րեգրքի»շնորհանդեսը:

Միջոցառմանը ներկա էին ՀՀ վարչապետ Տիգրան

Սարգսյանը, ՀՀ ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյա-

նը, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարՏիգրանԴավթյանը, ՀՀԿա-

ռավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյա-

նը,ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանը,Հայաստանիպետական
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տնտեսագիտականհամալսարանիռեկտորԿորյունԱթոյանը,
ԱԺպատգամավորներ,քաղաքականգործիչներևբարձրաս-
տիճանպաշտոնյաներ:

(Տե՛սԳրքիշնորհանդես,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/fzlv2WxH5CtzqOOlNJWvyy9z2o,մուտք՝14.06.2019)

5 մարտի –ԵՊՀ «Օտարերկրյա քաղաքացիների նախապատրաս-
տական ֆակուլտետ» կառուցվածքային ստորաբաժանումը
ԵՊՀգիտխորհրդիորոշմամբվերակազմակերպվեց«ԵՊՀմի-
ջազգայինկրթականկենտրոն»-ի։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարանի2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ12)

6մարտի– ԵՊՀմեծդահլիճում«ԵՊՀօլիմպիադա2012»-ի453հաղ-
թողներստացանմրցանակներ:

(Տե՛սԱմփոփվեցԵՊՀդպրոցականօլիմպիադան,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/

hy/63H4GltIsOacCDco3oS0iASn24,մուտք՝10.06.2019)

2ապրիլի – ԵՊՀգիտխորհրդիդահլիճումտեղիունեցավհանդիպում
ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ:
Հանդիպմանը, բացի ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազ-
մից,ֆակուլտետներիդեկաններից,ներկաէիննաևայլբուհերի
ներկայացուցիչներ։

(Տե՛սՍերգեյԼավրովիայցելությունըՄայրբուհ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

DwJU6x1bg3768B8mLOLHIZvWtv,մուտք՝12.06.2019)

3ապրիլի – ԵՊՀշրջանավարտներիևկարիերայիկենտրոնը«Մա-
քադեմիան» ընկերության հետ համագործակցության շրջա-
նակներումկազմակերպելէր«3Dgaming»խորագրովմասնա-
գիտականդասընթացԻնֆորմատիկայիևկիրառականմաթե-
մատիկայի ֆակուլտետի ավարտական կուրսի ուսանողների
համար:

(Տե՛սՄասնագիտականդասընթացուսանողներիհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

zhB6qWqOyOB485pW2Wk44a6kfX,մուտք՝11.06.2019)
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16 ապրիլի – ԵՊՀ գիտական քաղաքականության և միջազգային
համագործակցության գծով պրոռեկտոր Գեղամ Գևորգյանն
ընդունեց Հալլե-Վիթենբերգի Մարտին Լյութերի անվան հա-
մալսարանի գիտահետազոտական աշխատանքների ու երի-
տասարդգիտնականներիգծովպրոռեկտոր,դոկտոր,պրոֆե-
սորԳեզինեՖոլյանտի-Յուստին, որը Հայաստան էրայցելել
ՀՀ-ում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպա-
նությանհրավերով:

(Տե՛սՀամագործակցությունըշարունակվումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

Gd7zI7XroVWRYDWQ6N8MRKjeXy,մուտք՝10.06.2019)

17 ապրիլի – ԵՊՀՊալեանների անվան դահլիճումԳերմանական
ակադեմիականփոխանակմանծառայության(DAAD)ներկա-
յացուցիչներըհանդիպեցինուսանողներիհետ:Ուսանողներին
նախողջունեցԵՊՀգիտականքաղաքականությանևմիջազ-
գայինհամագործակցությանգծովպրոռեկտորԳեղամԳևոր-
գյանն ու ներկայացրեց հանդիպման նպատակները: Ներկա
էրնաևԵՊՀուսումնականաշխատանքներիգծովպրոռեկտոր
ԱլեքսանդրԳրիգորյանը։

(Տե՛սՆորհնարավորություններուսանողներիհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Qh3iqGyuAvKFARaWxDCatAlP23,մուտք՝11.06.2019)

18ապրիլի – ԵՊՀ էր ժամանել Կահիրեիպետական համալսարա-
նիպատվիրակությունը`հայ-եգիպտականկրթականկապերն
ավելիամրապնդելուհամար:ՀյուրերիկազմումէինԿահիրեի
պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի դե-
կանիտեղակալն ու հայագիտական ուսումնասիրությունների
կենտրոնի ղեկավարը: ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների
գծովպրոռեկտորԱլեքսանդրԳրիգորյանըհյուրերիններկա-
յացրեցհամալսարանիընդհանուրքաղաքականությունը:

(Տե՛սԳրագետարաբերեն.եգիպտացիներըտպավորվածէին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

BPz8I7XrNLfKtMRKCGnquKo822,մուտք՝10.06.2019)
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19ապրիլի – ԵՊՀտնտեսագիտությանֆակուլտետիհյուրնէր«ԻՍՕ»
միջազգայինկազմակերպությաննախագահԲորիսԱլյոշինը:

Նա հանդես եկավ միջազգային տնտեսական չափանիշների

մասինդասախոսությամբ:

(Տե՛սԲորիսԱլյոշինիայցելությունըԵՊՀ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

bN5onfkHY0O2fvgoJaGNVm9xoM,մուտք՝13.06.2019)

25ապրիլի– ԵՊՀեվրոպականուսումնասիրություններիկենտրոնի
ՌոբերտՇումանիանվանսրահումհյուրընկալվելէրանգլիա-

ցիաշխարհահռչակգրողՋորջԳորդոնԲայրոնիուղիղհետ-

նորդը՝ԼորդՌոբինԲայրոնը:

(Տե՛սԼորդՌոբինԲայրոնըհանդիպեցհամալսարանականներիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

hMf4jLbtn354IdUAaueUkalmVG,մուտք՝13.06.2019)

26 ապրիլի – ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի ու
«Ֆինանսաբանկայինքոլեջ»հիմնադրամիհամատեղջանքե-

րովՏեղեկատվականտեխնոլոգիաներիկրթականևհետազո-

տականկենտրոնումտեղիունեցավ«ՀՀֆինանսաբանկային

համակարգումաշխատել ցանկացողանձանց իրազեկվածու-

թյանբարձրացում»թեմայովքննարկում:

(Տե՛սՖինանսաբանկայինհամակարգումկարողէաշխատելցան-

կացածանձ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

ph36uLRN3f7b30m9tSVDNhPyUM,մուտք՝11.06.2019)

27-28ապրիլի – ԱՄՆԿալիֆոռնիայիհամալսարանիպրոֆեսորԺան
ՊիեռԲիերինԵՊՀաստվածաբանությանֆակուլտետիուսա-

նողներիհամարհադեսեկավ«Աստվածաբանականհնէաբա-

նություն»թեմայովդասախոսությամբ։

(Տե՛սԴասախոսությունաստվածաբաններիհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

WJE1ofGZnZZHz62MzJbjeryi0z,մուտք՝10.06.2019)
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2 մայիսի – ԵՊՀ գիտխորհրդի դահլիճում մեծ շուքով նշվեց ԵՊՀ
հրատարակչության 90-ամյա հոբելյանը: Հանդիպմանը, բա-

ցի Մայր բուհի ռեկտորից, պրոռեկտորներից և պրոֆեսորա-

դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներից, մասնակցում

էիննաևՀՀմշակույթինախարարՀասմիկՊողոսյանը,«Գա-

լուստԿյուլպենկյան»հիմնադրամիհայկականբաժանմունքի

նախկինտնօրենԶավենԵկավյանը,«Ազգ»օրաթերթիգլխա-

վորխմբագիրՀակոբԱվետիքյանըևայլմտավորականներու

պաշտոնատարանձինք:

(Տե՛սԵՊՀհրատարակչությունը90տարեկանէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

QpvmlS3gsIbVsiovePbVS0gHxa,մուտք՝10.06.2019)

18 մայիսի – ԵՊՀՊալեանների դահլիճումտեղի ունեցավ «Եվրա-
սիականություն. արժեհամակա՞րգ, թե՞ զարգացման ճանա-

պարհ (Ղազախստանի օրինակով)» թեմայով գիտաժողով:

ՀանդիպմաննախաձեռնողներնէինԵՊՀմիջազգայինհամա-

գործակցության վարչությունը, ՀՀ-ում Ղազախստանի Հան-

րապետության դեսպանությունը, ինչպես նաև «Եվրոպական

ինտեգրացիա»հասարակականկազմակերպությունը:Գիտա-

ժողովինԵվրասիականտնտեսականգոտու,միությանպատ-

մականտվյալների ու հիմնական գաղափարների մասին զե-

կուցումներով հանդես եկան դեսպանի խորհրդական Ալմատ

Տեոկինը, դեսպանի 2-րդ խորհրդական Ժենիս Ումբետովը,

ԱլեքսանդրՄարգարովըևԱրթուրԱթանեսյանը:Ելույթներից

հետո մասնակիցների ու զեկուցողների միջև ակտիվ քննար-

կումներծավալվեցին:

(Տե՛սԵվրասիականությունըՂազախստանիօրինակով,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

rBkjPk2wgSaT697hMYNKtUr9lg,մուտք՝12.06.2019)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանը տալիս է առակա ու-
սուցման 3863 շրջանավարտ՝ ըստ հետևյալ ֆակուլտետնե-

րի՝ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի՝ 137 բակալավր, 63 մա-
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գիստրոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի՝

162բակալավր,38մագիստրոս,Ֆիզիկայի՝98բակալավր,41

մագիստրոս,Ռադիոֆիզիկայի՝77բակալավր,26մագիստրոս,

Քիմիայի՝ 170 բակալավր, 34 մագիստրոս,Կենսաբանության՝

100բակալավր,60մագիստրոս,Աշխարհագրությանևերկրա-

բանության՝173բակալավր,43մագիստրոս,Պատմության՝141

բակալավր, 98 մագիստրոս, Միջազգային հարաբերություն-

ների՝ 232 բակալավր, 132 մագիստրոս, Տնտեսագիտության՝

289բակալավր,100մագիստրոս,Փիլիսոփայությանևհոգեբա-

նության՝87բակալավր,81մագիստրոս,Սոցիոլոգիայի՝87բա-

կալավր,47մագիստրոս,Հայբանասիրության՝125բակալավր,

79մագիստրոս,Ժուռնալիստիկայի՝57բակալավր,34մագիստ-

րոս,Ռուսբանասիրության՝93բակալավր,28մագիստրոս,Ռո-

մանագերմանականբանասիրության՝327բակալավր,118մա-

գիստրոս,Արևելագիտության՝125բակալավր,46մագիստրոս,

Իրավագիտության՝ 142 բակալավր, 67 մագիստրոս, Աստվա-

ծաբանության՝42բակալավր,15մագիստրոս,ՏՏԿՀկենտրոն՝

28մագիստրոս,ԵՈւկենտրոն՝21մագիստրոս։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ50)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանըտալիս է հեռակա ու-
սուցման բակալավրիատի 489 շրջանավարտ՝ ըստ հետևյալ

ֆակուլտետների՝Մաթեմատիկայիևմեխանիկայի՝ 8,Ինֆոր-

մատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի՝11,Ֆիզիկայի՝13,

Կենսաբանության՝20,Աշխարհագրությանևերկրաբանության՝

24,Պատմության՝ 57,Միջազգային հարաբերությունների՝ 72,

Տնտեսագիտության՝ 51, Սոցիոլոգիայի՝ 14, Հայ բանասիրու-

թյան՝ 43, Ժուռնալիստիկայի՝ 18, Ռուս բանասիրության՝ 15,

Ռոմանագերմանական բանասիրության՝ 80, Իրավագիտու-

թյան՝55,Աստվածաբանության՝8։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ54)
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հունիս – ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը տալիս է առկա ուսուցման
շրջանավարտներ՝  ըստ հետևյալ ֆակուլտետների՝ Բնական

գիտությունների՝56,Հումանիտարգիտությունների՝142,Տնտե-

սագիտության՝66,Կիրառականարվեստի՝36։

Մինչհամալսարանական կրթության և հեռակա ուսուցման

բաժնիշրջանավարտներիթիվը147էր։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2011-2012

ուստարվագործունեություն,Երևան,2012,էջ591,598,609,572,618)

1 հունիսի – ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրո-
նի «ՌոբերտՇուման» սրահումԵՄհատուկ ներկայացուցիչ,

դեսպանՖիլիպԼեֆորտըհանդիպեցկենտրոնիպրոֆեսորա-

դասախոսականկազմիներկայացուցիչների,փորձագետների

և ուսանողության հետ: Հարավային Կովկասի և Վրաստանի

ճգնաժամիհարցերովփորձագետըԵՊՀէրայցելելԵվրոպա-

կանուսումնասիրություններիկենտրոնիևՀայաստանումԵվ-

րոպականմիությանպատվիրակությանհրավերով:Հանդիպու-

մընվիրվածէրԵՄարտաքինևանվտանգությանքաղաքակա-

նությանը, հարավկովկասյան մարտահրավերներին, մասնա-

վորապես՝ մարդու իրավունքներին և ժողովրդավարացմանը,

ինչպես նաև հակամարտությունների կարգավորման գործում

ԵՄ-իդերակատարությանը։

(Տե՛սԵՄ-նտարածաշրջանայինխնդիրներիմասին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

QYsLYnEdEcDg7QCV1EHf1OrKpg,մուտք՝11.06.2019)

7հունիսի – ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումՌԴարտակարգ
և լիազոր դեսպանի խորհրդական և Հայասատանում «Ռոս-

սոտրուդնիչեստվո» միջտարածաշրջանային հասարակական

կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության ղե-

կավարՎիկտորԿրիվոպուսկովըհանդիպեցԵՊՀուսանողնե-

րիհետ:Հյուրըդասախոսությունկարդացհայ-ռուսականարդի

հարաբերությունների,մասնավորապես՝քաղաքական,տնտե-
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սականևկրթականուղղություններինառնչվողթեմաներով:

(Տե՛սՔննարկվեցինհայ-ռուսականհարաբերությունները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/47sEfiOpGOmHfXYZIVxkp2JJcL,մուտք՝10.06.2019)

25 հունիսի – ԵՊՀ-ում մեկնարկեց ՀՀ սփյուռքի նախարարության
ամառայինդպրոցը:ԴրանպատակնէրաջակցելՍփյուռքում

հայոցլեզվիիմացությանմակարդակիբարձրացմանը,նպաս-

տել համայնքներում ազգային ինքնության պահպանմանը և

այլն։

(Տե՛սԱմառայինդպրոցսփյուռքահայերիհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

xWoPZqsg7qd152Xd4CqtFhwtH6,մուտք՝11.06.2019)

27 հունիսի– Ամփոփվեց «Բուհ-աշխատաշուկա.արդի կամուրջնե-
րիհաստատումևփոխգործակցությանընդլայնում»ծրագիրը,

որիընթացքումներկայացվեցնաևԵՊՀշրջանավարտներիև

կարիերայիկենտրոնինորաստեղծկայքը`www.career.ysu.am:

(Տե՛սԾրագիրըամփոփվեցկայքիշնորհանդեսով,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

pMlnjXhVrrla1T3bMNAt9PCrEa,մուտք՝10.06.2019)

28հունիսի – ԵՊՀգիտխորհրդինիստիժամանակԵՊՀ-ումստացած
կրթությունիցշրջանավարտներիբավարարվածությանմասին

զեկույց ներկայացրեց ուսումնական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը: Զեկույցի համաձայն՝

զբաղվածությանառումովպատկերնայսպիսինէր.ավարտե-

լուպահին բակալավրիատի շրջանավարտների 7.8%-ն ուներ

մասնագիտական, 9.9%-ը` ոչ մասնագիտական աշխատանք,

իսկ մագիստրատուրայի շրջանավարտների 50%-ն ուներ ոչ

մասնագիտական,34.1%-ը`մասնագիտականաշխատանք:

(Տե՛սՈւստարինավարտվեց,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

cTeZUAyIBpBA37J49ginZQzkrb,մուտք՝11.06.2019)
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3հուլիսի – ԵՊՀպատմությանֆակուլտետիբակալավրիատիևմա-
գիստրատուրայի շուրջ 106 շրջանավարտների դիպլոմների

հանձնմանպաշտոնականարարողությունըտեղիունեցավԱղ-

թամարկղզուՍուրբԽաչեկեղեցուբակում31:

(Տե՛սՈւստարինավարտվեց,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

cTeZUAyIBpBA37J49ginZQzkrb,մուտք՝11.06.2019)

10 սեպտեմբերի – ԵՊՀ ուսանողների հյուրերն էին «Վիքիպեդիա»
ազատ հանրագիտարանը գործարկող «Վիքիմեդիա» հիմ-

նադրամիխորհրդիանդամ, նախկին նախագահ Տինգ Չենը,

հիմնադրամիհայաստանյաններկայացուցչությանհամակար-

գողՍուսաննաՄկրտչյանըևհայերեն«Վիքիպեդիայի»ադմի-

նիստրատորՎիկտորԳրիգորյանը:

(Տե՛սԲարիգալուստ«Վիքիպեդիա»,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

t44DwjxZqwmxHPe8kFCvmWuB7Z,մուտք՝11.06.2019)

12սեպտեմբերի– ԵՊՀռեկտորնընդունեցՀՀ-ումԱՄՆարտակարգ
և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆֆերնին, ով Մայր բուհ էր այցե-

լել հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների

հաստատման 20-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսին մաս-

նակցելու համար:Ցուցահանդեսին ներկայացված էին 20-21-

րդդարերիամերիկացի50գրողների110աշխատանքներ,ինչ-

պեսնաևտեղադրվածէինհայ-ամերիկյանդիվանագիտական

հարաբերություններիհաստատման20-ամյակիննվիրված40

պաստառներ:

(Տե՛սԱՄՆդեսպաննայցելեցԵՊՀ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

lTmOWuJz6nWiI17oZmiYpjM8vt,մուտք՝11.06.2019)

20սեպտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդիդահլիճումտեղիունեցավ«Ազ-
գային գաղափարախոսությունը տեղեկատվական անվտան-

գությանհամատեքստում»խորագրովգիտաժողով,որընվիր-
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ված էր ՀՀ անկախության 21-ամյակին: Գիտաժողովը, որը

վարում էրտեղեկատվականքաղաքականությանփորձագետ

Վահրամ Միրաքյանը, կազմակերպել էին ԵՊՀ հայագիտա-

կան հետազոտությունների ինստիտուտը և ««ArmSEC» գի-

տակրթական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությու-

նը:

Գիտաժողովի կազմակերպման ու անցկացման աշխա-

տանքներին իր ակտիվ մասնակցությունն է ունեցել նաև ՀՀ

պաշտպանությաննախարարությունը:

(Տե՛սՔննարկվեցինազգայինգաղափարախոսությանհիմնախնդիր-

ները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

znbtapihOD6B3Fl02WW2Am1vky,մուտք՝12.06.2019)

10հոկտեմբերի– ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումՄայրբուհի
գերմանախոսուսանողներըևսմեկանգամծանոթացանԳեր-

մանիայում սովորելու և աշխատելու հնարավորություն ընձե-

ռող«Միջազգայինխորհրդարանականկրթաթոշակ»ծրագրի

մանրամասներին: Հանդիպման կազմակերպիչն էր ԵՊՀ մի-

ջազգայինհամագործակցությանվարչությունը:Կրթաթոշակի

հայաստանյանհավակնորդներիընտրությանհամարԳերմա-

նիայից ժամանածպատվիրակությունը գլխավորում էրԲուն-

դեսթագիանդամՎոլֆգանգԲյորնզենը32։

(Տե՛սԵվսմեկհնարավորությունուսանողներիհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/5udrlWwQFkHrDorSc1RICrSgAq,մուտք՝11.06.2019)

12 հոկտեմբերի – ԵՊՀ մեթոդական խորհրդի անդամների համար
փոքրիկ դասախոսություն կարդաց ամերիկյան Հարվարդի

համալսարանի Դերեք Բոկի անվան կրթության և ուսումնա-

ռության կենտրոնի ղեկավար Էլլեն Սարկիսյանը: Վերջինս

համալսարանիֆակուլտետներիմեթոդականխորհրդինախա-

գահներիններկայացրեցայնփորձը,որըկիրառվումէամերի-

կյան համալսարանում դասախոսների վերապատրաստումը
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ճիշտկազմակերպելուհամար:
(Տե՛սԴասավանդմանմեթոդներըմշտապեսփոփոխականեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

SV7ycMVV9CjNKYOQfUddOWdDQy,մուտք՝10.06.2019)

13հոկտեմբերի– ԵՊՀ6-րդմասնաշենքիմեծդահլիճումտեղիունե-
ցավՀայկականտնտեսագիտականմիությանկազմակերպած՝
2012թ.տարեկանեռօրյագիտաժողովիբացմանհանդիսավոր
արարողությունը:Մասնակցումէինոչմիայնհայ,այլևվրացի
ու չեխ փորձառու տնտեսագետներ: ՀՀ վարչապետ Տիգրան
Սարգսյանը միջոցառման բացման խոսքում կարևորեց նմա-
նօրինակգիտաժողովիանցկացումը՝ նշելով, որայսպիսի մի-
ջոցառումներըկարողենհարթակդառնալևնպաստելբազում
հարցերիլուծման:

(Տե՛սՄայրբուհումհյուընկալվելէինանվանիտնտեսագետներ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

S56NfaaUqtQnAg67xtDfwTMuDN,մուտք՝10.06.2019)

16հոկտեմբերի – ԵՊՀ6-րդմասնաշենքի(Սևշենք)դահլիճումՊատ-
մությանֆակուլտետիուսանողներըհանդիպեցինգեներալ-լեյ-
տենանտ Նորատ Տեր-Գրիգորյանցի հետ: Ֆակուլտետի դե-
կանԷդիկՄինասյանընախողջունեցհյուրինևմիջոցառման
մասնակիցներին, ապա որոշ մանրամասներ ներկայացրեց
հայժողովրդիմեծագույնզավակ,պատերազմիբովովանցած
հերոսիկենսագրականից:

(Տե՛սԱրցախյանհերոսնայցելեցԵՊՀ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայքhttp://ysu.am/news/hy/

gxl3Dd0RBkoXFabawjdOqNOi2V,մուտք՝12.06.2019)

18հոկտեմբերի – ԴոնեցկիազգայինհամալսարանիևԵՊՀտնտե-
սագիտությանֆակուլտետներնհամագործակցությանանժամ-
կետպայմանագիրկնքեցին:

(Տե՛սԵՊՀ-նուԴոնեցկիազգայինհամալսարանըգործընկերներեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

j39fjT6KlejUTHMtgeJloRUVuB,մուտք՝10.06.2019)
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18 հոկտեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի դահլիճում Զբոսաշրջության
համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար
Թալեբ Ռիֆային հանդիպեց ուսանողների հետ: Ներկա էին
ՀՀէկոնոմիկայիփոխնախարարԱրաՊետրոսյանը,ԵՊՀու-
սումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր
Գրիգորյանը, ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վար-
չությանպետԱլեքսանդրՄարգարովը,պրոֆեսորադասախո-
սականկազմիներկայացուցիչներ,ուսանողներ33:

(Տե՛սԴասախոսությունտուրիզմիմասին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

ecmqiW00hQAuj4g71Dr1xbwq76,մուտք՝12.06.2019)

25հոկտեմբերի– ԵՊՀ8-րդմասնաշենքիդահլիճումտեղիունեցավ
Սայաթ-Նովայի300-ամյակիննվիրվածգիտաժողով,որըկազ-
մակերպվել էրԵՊՀռեկտորատի,Հայաստանիգրողներիմի-
ությանևՀայբանասիրությանֆակուլտետիղեկավարության
ջանքերով:

Գիտաժողովին մասնակցում էին ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սի-
մոնյանը, գիտական քաղաքականության և միջազգային հա-
մագործակցությանգծովպրոռեկտորԳեղամԳևորգյանը,Հա-
յաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը,
ՀՀԳԱԱՄ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի
տնօրենԱվիկԻսահակյանը,ֆակուլտետներիդեկաններ,դա-
սախոսներևուսանողներ34:

(Տե՛սՍայաթ-Նովա,աշուղ,երգահան,բանաստեղծ,փիլիսոփա...,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

koRyXRT5o7lAT4fo9usF86hZ6V,մուտք՝10.06.2019)

30հոկտեմբերի – ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումՄիջազգային
հարաբերություններիֆակուլտետինախաձեռնությամբՀՀ-ում
ՖրանսիայիարտակարգևլիազորդեսպանԱնրիՌենոնհան-
դիպեցուսանողներիհետ:

(Տե՛սՀամագործակցությունըշարունակվումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

lKStgffNxtIQpbJ9mXSvS1CHe6,մուտք՝10.06.2019)
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6նոյեմբերի– ԵՊՀուսանողներըլսեցին«ՀՀբնականևմշակութային
ժառանգությունը» թեմայով դասախոսություն: Հանդիպումը

կազմակերպելէրԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիէկոլո-

գիականիրավունքիգիտաուսումնականկենտրոնը:

Դասախոսությանը ներկա էին Աշխարհագրության և երկ-

րաբանության, Քիմիայի, Կենսաբանության և Իրավագիտու-

թյան ֆակուլտետների ուսանողներ, ինչպես նաև «Ազգային

ջրային համագործակցություն» ՀԿ ներկայացուցիչներ: Դա-

սախոսությունը վարում էր «Բնապահպանական ծրագրերի

իրականացման գրասենյակ»պետական հիմնարկիտնօրենի

տեղակալ,կենս.գիտ.դոկտորՍամվելԲալոյանը:

(Տե՛սՀայաստանիբնականժառանգությունը՝ֆոտոշարքով,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

oyYwrSbUBBC8HtZmZqdcPDNusK,մուտք՝12.06.2019)

16 նոյեմբերի – Ուսանողական տոնի նախօրեին ԵՊՀ այցելեց ՀՀ
պաշտպանության նախարար, գեներալ-գնդապետ Սեյրան

Օհանյանը:

ՆախքանուսանողներիհետհանդիպումընախարարըԵՊՀ

իրավագիտության ֆակուլտետում մասնակցեց համալսա-

րանական զոհված ազատամարտիկներ Արա Ավանեսյանի,

ԷդուարդԱվագյանի,ՍարգիսԽոջյանիևՏիգրանՊետրոսյա-

նիանվանլսարաններիբացմանը:

(Տե՛սՈւսանողականտոնիմասնակիցէրնաևՊՆ-ն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.ysu.am/news/hy/

Uvmrbd37vDYl6gL8uNqyVsXgh2,մուտք՝10.06.2019)

17նոյեմբերի – ԵՊՀգիտխորհրդիդահլիճումՈւրուգվայիԱրևելյան
ՀանրապետությանՆերկայացուցիչներիպալատինախագահ

ԽորխեՕրիկոնևնրագլխավորածպատվիրակությունըհան-

դիպեցինԵՊՀպրոֆեսորադասախոսականկազմիևուսանող-

ներիհետ:ԱրամՍիմոնյանըԽորխեՕրիկոյինհանձնեցԵՊՀ

ոսկեզօծմեդալ,ՀայաստանիևԵՊՀ-իմասինպատմողբուկ-
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լետներուալբոմներ:

(Տե՛սՅուրաքանչյուրժողովուրդինքնորոշմանիրավունքունի,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/1cEZ8EJCnxRXfc61iHd32OGHwV,մուտք՝12.06.2019)

22նոյեմբերի – ԵՊՀՉարենցիանվանդահլիճումտեղիունեցավ«На 
свете лишь одна Армения, она у каждого своя»խորագրովմի-
ջոցառումը, որը կազմակերպել էրՌուս բանասիրությանֆա-

կուլտետիուսանողականխորհուրդը:

(Տե՛սՀայ-ռուսականգրականկապերնամրապնդվումեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

PaBGls8y2lf94dZMB47VA18nev,մուտք՝12.06.2019)

22նոյեմբերի – ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտե-
տումանցկացվեցՀայաստանիևԼեհաստանիմիջևդիվանա-

գիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակին

նվիրվածգիտաժողով,որիկազմակերպիչներըՀայաստանում

Լեհաստանի դեսպանությունն ու Միջազգային հարաբերու-

թյուններիֆակուլտետնէին:

ՄասնակիցներինողջունելուէրեկելնաևՀՀ-ումԼեհաստանի

արտակարգևլիազորդեսպանԶդիսլավՌաչինսկին։

(Տե՛սՔաղաքականգործընկերներ՝արդեն20տարի,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

XdlmLi1uO8C5eSz4Z8m0cWQ3ed,մուտք՝14.06.2019)

30նոյեմբերի – ՊաշտոնականայցովՀՀժամանածԹուրքմենստանի

նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը այցելեց ԵՊՀ,

հանդիպումունեցավպրոֆեսորադասախոսականկազմիևու-

սանողության հետ։ Նրան շնորհվեց Երևանիպետական հա-

մալսարանիպատվավորդոկտորիկոչում:

(Տե՛սԹուրքմենստանինախագահըԵՊՀէլայցելեց,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

pl4xicGedwqJUI01I6JPta4epx,մուտք՝11.06.2019)
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5 դեկտեմբերի – ԵՊՀ 6-րդ մասնաշենքի դահլիճումտեղի ունեցավ
«Հետբուհական մասնագիտացում աուդիտի և ֆինանսների

ոլորտում»խորագրովսեմինար-դասընթաց:Միջոցառումը«Այ

ԷյԲի»ուսումնախորհրդատվականընկերությանհետհամա-

գործակցության շրջանակներում կազմակերպել էր ԵՊՀ կա-

րիերայիևշրջանավարտներիկենտրոնը:

(Տե՛սՄիջազգայինորակավորումներիկարևորությունը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

AWcDGoHxB5mc7g3JxCAW7j9JCR,մուտք՝11.06.2019)

6դեկտեմբերի– Մոսկվայում«Արգումենտիիֆակտի»գործակալու-
թյան լրատվական կենտրոնում կայացավ ԵՊՀ միջազգային

հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Գեղամ Պետրո-

սյանի«ՀայաստանիՀանրապետությանհարաբերությունները

Ռուսաստանի հետ (1918-1920 թթ.)» գրքի ռուսերեն հրատա-

րակությանշնորհանդեսը։Այններառվածէր«Կովկասագետ-

ներիգիտականընկերության»և«Ռուս-հայկականհամագոր-

ծակցություն» կազմակերպության ջանքերով իրականացվող

«Զգո՛ւյշ,պատմականփաստերեն»ծրագրիշրջանակում:Ներ-

կա էինԱՊՀինստիտուտի բաժնիպետ, քաղաքագիտության

դոկտոր Միխայիլ Ալեքսանդրովը, Սևծովյան-Կասպիական

տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտու-

թյուններիինստիտուտիավագգիտաշխատողԱնդրեյԱրեշևը,

ՌԴ ԳԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող

ԱլեքսանդրՍկակովը,Ռազմավարականհետազոտություննե-

րիռուսաստանյանինստիտուտի«Ազգայինռազմավարության

հարցեր»ամսագրիգլխավորխմբագիրԱժդարԿուրտովը:

(Տե՛սԳրքիշնորհանդես,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայքhttp://ysu.am/news/hy/

ho2WqgUsfHuaV86JaY633ZIImt,մուտք՝11.06.2019)

7 դեկտեմբերի – ԵՊՀՊալեաններիանվան դահլիճում մեկնարկեց
«Erasmus Mundus»-ի միանգամից երկու ծրագիր՝ «WEBB» և

«BACKIS»: Միջոցառման կազմակերպիչն էր ԵՊՀ միջազ-
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գային համագործակցության վարչությունը: Հանդիպման

ընթացքում ելույթ ունեցավ Իտալիայի Բոլոնիայի համալսա-

րանիկողմիցհամակարգվող«WEBB»(WholeEuropeBeyond

Borders)ծրագրիներկայացուցիչՖրանչեսկաՄալտորոն:Այ-

նուհետև Ֆրանսիայի Մոնպելիե-1 համալսարանի ներկայա-

ցուցիչ Քոլին Վոլը ներկայացրեց «BACKIS» (Between Black

andCaspianSeas)ծրագրիմանրամասները:

(Տե՛սԵվրոպայումսովորելունորհնարավորություններ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

tqf1s6jKKzZW8bfOv3AtA5w5nH,մուտք՝11.06.2019)

10 դեկտեմբերի – ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում «Erasmus
Mundus» միջազգային փոխանակումների կրթական ծրագրի

շրջանակներում ուսանողներին ներկայացվեց «Յանուս» նա-

խագիծը:

Միջոցառմանըմասնակցումէինոչմիայնհամալսարանա-

կաններ, այլև այլ բուհերի ներկայացուցիչներ: Հանդիպման

նախաձեռնողներն էին ԵՊՀ միջազգային համագործակցու-

թյան վարչության գրանտների բաժինը: Գրանտների բաժնի

աշխատակիցՄարիամԵղյանընախներկայացրեց«Erasmus

Mundus» կրթական ցանցի հիմնական նպատակները, որից

հետո ծրագրի համակարգողներ, ռումինական Յասիի Ալեք-

սանդրու Յոան Կուզա համալսարանի ներկայացուցիչներ

ԿոստանտինՄարիուսԱպոստոայենևՍտանիսլավՊերկիցը

ներկայացրինծրագրիմանրամասները35:

(Տե՛սՆորնախագիծուսանողներիհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

NZv1HXvHQiwtbnavsbLF28NbZ9,մուտք՝11.06.2019)

17դեկտեմբերի – ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիէկոլոգիական
իրավունքիգիտաուսումնականկենտրոնըՀՀբնապահպանու-

թյաննախարարությանհետկազմակերպել էր«ՀՀբնապահ-

պանությաննախարարությանաշխատակազմիբնապահպա-

նականպետականտեսչության կողմից ռիսկի վրա հիմնված
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ստուգումներիմեթոդաբանությունըևռիսկայնությունըորոշող

չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին»

ՀՀԿառավարությանորոշմաննախագծիվերաբերյալքննար-

կում:

(Տե՛սՀանունկազմակերպությանբարեխիղճաշխատանքի,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

m7hAdjm8elSoZXyGKwMFKGfrCB,մուտք՝11.06.2019)

21դեկտեմբերի – ՏեղիունեցավԵՊՀխորհրդիտարեվերջյանամփո-
փիչնիստը:ԵՊՀռեկտորըներկայացրեց2011-2012ուսումնա-

կանտարվաԵՊՀգործունեությանհաշվետվությունը:

(Տե՛սՈւստարինամփոփվեց,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

XqvezBT3TBJhkimv7hwYydvM5i,մուտք՝13.06.2019)

25դեկտեմբերի– ԵՊՀ-ի,Հայաստանիդեղարտադրողներիևներ-
մուծողներիմիության(ԴԱՆ)և«ՋիԷքսՊի»գերազանցության

կենտրոնի ներկայացուցիչների միջև ստորագրվում է համա-

գործակցությանհուշագրի,որինպատակնէամրապնդելփոխ-

գործակցությունը: Հուշագրի համաձայն`ԵՊՀ ուսանողներին

հնարավորություն էտրվում «ԴԱՆ» միությանանդամ դեղա-

գործականկազմակերպություններումանցնելուուսումնական

պրակտիկա, ինչպես նաև մասնակցելու «ՋիԷքսՊի» գերա-

զանցությանկենտրոնումանցկացվողմասնագիտականվերա-

պատրաստմանդասընթացներին,որոնքանցկացվումէինԵվ-

րոպականմիությանպատշաճգործունեությանչափանիշների

համաձայն։

(Տե՛սՍտորագրվելէնորհուշագիր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

prPrn913C7pLuZ6mUok5ooNus5,մուտք՝13.06.2019)



518

2013

2013

2012-2013ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-
րանում դասավանդում էին 206պրոֆեսորներ, 557 դոցենտներ, 378
ասիստենտներ,447դասախոսներ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ14)

2012-2013ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-
րանիառկաուսուցմանբակալավրիատում սովորումէր9353ուսա-
նող,մագիստրատուրայում՝2777ուսանող,ասպիրանտուրայում՝198
ասպիրանտ,հեռակաուսուցմանբակալավրիատում՝3967ուսանող,
մագիստրատուայում՝882ուսանող,ասպիրանտուրայում՝313ասպի-
րանտ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ47-48)

2012-2013 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում
(առկաուսուցում)սովորողուսանողներիթիվը,ըստֆակուլտետների,
հետևյալն էր՝ Բնական գիտությունների՝ 113, Հումանիտար գիտու-
թյունների՝390,Տնտեսագիտության՝162,Կիրառականարվեստի՝88։

Հեռակաուսուցմանբաժնիուսանողներիթիվը933էր։
(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2012-2013

ուստարվագործունեություն,Երևան,2013,էջ650,659,672679,683)

հունվար – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէհեռակաու-
սուցմանմագիստրատուրայի241շրջանավարտ՝ըստհետևյալ
ֆակուլտետների՝ Պատմության՝ 6, Միջազգային հարաբերու-
թյուններ՝82,Տնտեսագիտության՝84,Հայբանասիրության՝22,
Իրավագիտության՝47։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ54)

26հունվարի– ԵՊՀմշակույթիկենտրոնիդահլիճումՄայրբուհիռեկ-
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տորատիևՄշակույթիկենտրոնինախաձեռնությամբտեղիու-

նեցավ«Երազիիմերկիր»խորագրովմիջոցառումը,որընվիր-

վածէրՀՀզինվածուժերիկազմավորման21-րդտարեդարձին:

ՆերկաէինՀՀպաշտպանությաննախարարՍեյրանՕհանյա-

նը,բարձրաստիճանզինվորականներ,ԵՊՀռեկտորԱրամՍի-

մոնյանը,պրոռեկտորներ,ֆակուլտետներիդեկաններ,պրոֆե-

սորադասախոսականկազմիներկայացուցիչներ,ուսանողներ:

(Տե՛ս«Արիությանդաս»Մայրբուհում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

rtRT3kxwu55KrjUQigORa3Zqof,մուտք՝11.06.2019)

12 փետրվարի – ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրո-
ռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը հանդիպեց Ուսանողական

խորհրդիանդամներիհետ:Հանդիպմաննախաձեռնողըհենց

պրոռեկտորնէր,որըցանկանումէրուղղակիշփումներիմիջո-

ցովհասկանալ,թեինչխնդիրներիառջևէկանգնածԵՊՀու-

սանողը,ինչխոչընդոտներկանուսումնականգործընթացում:

(Տե՛սՈւսանողներիհետհանդիպումներըպարբերականկլինեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/8DfJtJWtF2OFZKyTJmmnjpPg5E,մուտք՝14.06.2019)

13փետրվարի – ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտ-
րոնիՌոբերտՇումանիանվանսրահումՀՀ-ումԳերմանիայի

Դաշնության նախկին դեսպան Հանս-ՅոհանՇմիդտըխոսեց

ԵվրոպականմիությանուՀայաստանիմիջևարդենիսկհաս-

տատված կապերի ու դրանց հետագա զարգացման մասին,

ինչպես նաև պատասխանեց ուսանողներին հետաքրքրող մի

շարքհարցերի:
(Տե՛սԲացդասախոսությունԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

NktunODOwKTwrl4zmvtRPbCnI9,մուտք՝14.06.2019)

17ապրիլի– ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիդատականնիս-
տերիդահլիճումտեղիունեցավ«Միջազգայինքրեականդա-

տարան»թեմայովսեմինար-քննարկում:
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ԴասախոսությամբհանդեսեկավՍիերաԼեոնեիմիջազգային

քրեականտրիբունալինախկինդատախազ,Միջազգայինքրե-

ականդատարանիփաստաբանՆիկոլասԿումջյանը:

(Տե՛սՑեղասպանությունիցմինչևագրեսիա.

սեմինար-քննարկումԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1366199717,մուտք՝14.06.2019)

19ապրիլի – ԵՊՀՉարենցիանվանդահլիճումտեղիունեցավհան-
դիպում-զրույց Արցախյան ազատամարտի հերոսների հետ:

Միջոցառումը, որը կազմակերպվել էր ԵՊՀ ռոմանագերմա-

նականբանասիրությանֆակուլտետը,սկսվեցՀՀօրհներգով,

այնուհետև մասնակիցները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին

Եղեռնի և Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակը: 

ՆերկաէինազատամարտիկներԱղասիԿարապետյանը,Շա-

հեԱճեմյանը,ՍոսԳեկչյանը,ԷդիկՄարկոսյանը,Վաչագան

Գալստյանը, Անուշ Մացակյանը, զոհված ազատամարտիկի

մայր Գոհար Արմենակյանը, Ռոմանագերմանական բանա-

սիրության ֆակուլտետի դեկան Սամվել Աբրահամյանը, մի-

ջոցառման կազմակերպիչ, անգլիական բանասիրությանամ-

բիոնիդոցենտ,բան.գիտ.թեկնածուՆաիրաԳասպարյանըև

ուսանողներ:

(Տե՛սՃանաչենքևհիշենքմերհերոսներին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք

http://www.ysu.am/news/hy/1366375163,մուտք՝14.06.2019)

25ապրիլի– ԱՄՆ-իպետքարտուղարությանևԱմերիկյանխորհուրդ-
ներիհովանուներքոանցկացվող«Կառավարմանոճ.անձնա-

կան ևպրոֆեսիոնալ հարաբերություններ» ծրագրի շրջանա-

կումմեկշաբաթյաայցովՀայաստանժամանածԱՄՆ-իՓեն-

սիլվանիանահանգիՍենատիանդամՄայքԲրուբեքերնհյու-

րընկալվեցԵրևանիպետականհամալսարանում:

ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտնե-

րի կոմիտեի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ,
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ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ

ԱրսենՆիկողոսյանիկողմիցղեկավարվողծրագիրըմիտված

էր օրենսդրական մեխանիզմների, կառավարման սկզբունք-

ների, հնարավոր ներդրումների վերաբերյալ քննարկումների

միջոցովՀայաստանիևՓենսիլվանիանահանգիպետական,

հասարակական ու կրթական համապատասխան կառույցնե-

րիմիջևհամագործակցությանեզրերգտնելունուամերիկյան

առաջատարփորձըՀայաստանումտեղայնացնելուն:

ԵՊՀ ռեկտորի աշխատասենյակում կայացած հանդիպ-

մանժամանակպրոֆեսորԱրամՍիմոնյաննայստեսանկյու-

նիցառավել քան օգտակար և կարևոր համարեցՓենսիլվա-

նիանահանգիքաղաքական,տնտեսականուակադեմիական

շրջանակներում մեծ հեղինակություն վայելող պաշտոնյայի

այցնուհամագործակցությանհեռանկարներիվերաբերյալհե-

տաքրքրվածությունը:

ՄայքԲրուբեքերը,որըՍենատիֆինանսականհանձնաժո-

ղովինախագահնէր,իրհերթինկարևորեցԱՄՆ-իպեսառա-

ջատարերկրներիկողմիցզարգացմանուղիբռնածերկրներին

լոգիստիկ, տեղեկատվական, խորհրդատվական, ֆինանսա-

տեխնիկականևայլկարգիաջակցությանցուցաբերումըհա-

մաշխարհային մակարդակում կայունության ու բարեկեցու-

թյանհաստատմանտեսանկյունից:

Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, պրոռեկտորներ Գեղամ

ԳևորգյաննուԱլեքսանդրԳրիգորյանըհյուրիններկայացրին

Երևանի պետական համալսարանի կառուցվածքը, կրթական

ծրագրերը, բուհի վարկանիշը, ծրագրային ու ինստիտուցիո-

նալ ինքնագնահատման գործընթացը, այս ամենին առնչվող

խնդիրներիհամալիրը:

Սենատորի հանդիպումը զուգադիպեց ԵՊՀ գիտական

խորհրդի հերթական նիստին, ուստի օրակարգային հարցերի

քննարկմանն անցնելուց առաջ համալսարանականները հե-

տաքրքրությամբունկնդրեցինՓենսիլվանիանահանգիկառա-

վարման համակարգի, բյուջետավորման, կրթության կազմա-
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կերպմանևայլթեմաներիմասինպարոնԲրուբեքերիելույթը:

(Տե՛սՓենսիլվանիայիսենատորՄայքԲրուբեքերըԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1367327826,մուտք՝05.07.2019)

25ապրիլի – ԵՊՀգիտխորհրդինիստումքննարկվեցևհաստատվեց
ԵՊՀինստիտուցիոնալինքնագնահատմանզեկույցը։

(Տե՛սԵՊՀհավատարմագրմանգործընթացըշարունակվումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1366894276,մուտք՝

05.07.2019)

7 մայիսի – ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճումտեղի ունեցավ
ԵՊՀ գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության

կենտրոնիբացմանարարողությունը,որին,բացիհամալսարա-

նականներից և ծրագրի նախաձեռնողներից, ներկա էին նաև

կանանցառաջնորդությանխնդիրներովզբաղվողմիշարքհա-

սարակականկազմակերպություններիներկայացուցիչներ:Մի-

ջոցառմանկազմակերպիչնէրՄիջազգայինհամագործակցու-

թյանվարչությունը36:

(Տե՛սԳենդերայինխնդիրներըառաջնայինեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1367927211,մուտք՝13.06.2019)

8 մայիսի ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնում

Ֆրանսիայի ազգային գիտահետազոտական կենտրոնի հե-

տազոտող (CNRS), Վաշինգտոնում Կարնեգգիի «Մերձավոր

Արևելք» ծրագրի փորձագետ Բայրամ Բակլին «Թուրքիայի

փափուկ ուժն ու մշակութային դիվանագիտությունը Կովկա-

սում ևԿենտրոնականԱսիայում» թեմայով դասախոսություն

կարդացհամալսարանականներիհամար:

ՀանդիպմանգաղափարըՀՀ-ումՖրանսիայի դեսպանության

մշակութայինխորհրդինն էր, իսկ կազմակերպչականաշխա-

տանքներն իրականացրել էր ԵՊՀ միջազգային համագոր-

ծակցությանվարչությունը:
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(Տե՛սՔննարկվեցինԹուրքականքաղաքականության

մեխանիզմները,տեսԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/1368011309,մուտք՝13.06.2019)

15մայիսի – ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումՄիջազգայինհա-
մագործակցությանվարչությաննախաձեռնությամբանցկաց-

վեց«Արևելյանգործընկերություն»թեմայովդասախոսություն,

որըվարումէրգերմանացիպրոֆեսորՌայներԼինդները:

(Տե՛սՔննարկվեցինԵՄ-իներդրումայինքաղաքականության

հարցերը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1368621070,մուտք՝14.06.2019)

24 մայիսի– ԵՊՀ-ում կազմակերպվել էրաշխատանքային հանդի-
պում, որտեղ եվրոպացի մասնագետները ներկայացնում էին

իրենցհաջողվածփորձը:

Այն անցկացվում էր Միջազգային համագործակցության

վարչության ու Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի

նախաձեռնությամբԵվրամիության«TEMPUS»ծրագրիշրջա-

նակներում: Մասնակցում էին հայաստանյան մի շարք ձեռ-

նարկություններիներկայացուցիչներև«Cap4Com»ծրագրում

ներգրավված ԵՊՀ աշխատակիցները, ովքեր ներկայացրին

այնհեռանկարները,որոնքկարողենլինելբուհիևձեռնարկու-

թյուններիհամագործակցությանարդյունքում:

(Տե՛սԲուհ-աշխատաշուկա.եվրոպականուտեղական

փորձիխաչմերուկում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1369381068,մուտք՝13.06.2019)

30 մայիսի – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի և ՀՀ Վճռաբեկ
դատարանի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր:

Կնքված հուշագրի շրջանակներում ֆակուլտետը հնարավո-

րություն ստացավուսումնականգործընթացիտեսականհիմ-

քըհամադրելուևլրացնելունաևգործնականգիտելիքներովու

հմտություններով,ապահովելուգիտահետազոտականաշխա-

տանքներիպրակտիկուղղվածությունը:ԻրհերթինՀՀՎճռա-
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բեկդատարանինհնարավորությունընձեռվեցստանալումաս-

նագիտական ոլորտումԵՊՀ իրավագիտությանֆակուլտետի

պրոֆեսորադասախոսականկազմիխորհրդատվականօժան-

դակությունը, դատականպրակտիկայում ծագած իրավական

խնդիրներիվերաբերյալտեսականհիմնավորումները,վերլու-

ծություններնուգիտականհետազոտությունները:
(Տե՛սՍտեղծվումէպրակտիկայիլայնշրջանակ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1370241251,մուտք՝13.06.2019)

31 մայիսի – ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում համալսարա-
նականները հանդիպեցինՔուվեյթիպատվիրակությանը՝ Ազ-
գայինժողովի նախագահԱլիՖահդԱլ-Ռաշիդի գլխավորու-
թյամբ:

(Տե՛սՀայաստանիևՔուվեյթիհամագործակցությունը

թևակոխումէնորփուլ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1369998857,մուտք՝13.06.2019)

հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէառկաուսուց-
ման4168շրջանավարտ՝ըստհետևյալֆակուլտետների՝Մա-
թեմատիկայիևմեխանիկայի՝155բակալավր,51մագիստրոս,
Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի՝142բակա-
լավր,29մագիստրոս,Ֆիզիկայի՝ 89բակալավր, 47մագիստ-
րոս,Ռադիոֆիզիկայի՝ 77բակալավր,35մագիստրոս,Դեղա-
գիտությանևքիմիայի՝105բակալավր,30մագիստրոս,Կենսա-
բանության՝92բակալավր,62մագիստրոս,Աշխարհագրության
ևերկրաբանության՝182բակալավր,46մագիստրոս,Պատմու-
թյան՝166բակալավր,120մագիստրոս,Միջազգայինհարաբե-
րությունների՝288բակալավր,184մագիստրոս,Տնտեսագիտու-
թյան՝259բակալավր,99մագիստրոս,Փիլիսոփայությանևհո-
գեբանության՝121բակալավր,75մագիստրոս,Սոցիոլոգիայի՝
84բակալավր,54մագիստրոս,Հայբանասիրության՝153բա-
կալավր, 101 մագիստրոս,Ժուռնալիստիկայի՝ 62 բակալավր,
50մագիստրոս,Ռուսբանասիրության՝90բակալավր,32մա-
գիստրոս,Ռոմանագերմանականբանասիրության՝366բակա-
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լավր,184մագիստրոս,Արևելագիտության՝140բակալավր,60
մագիստրոս,Իրավագիտության՝152բակալավր,71մագիստ-
րոս,Աստվածաբանության՝44բակալավր,7մագիստրոս,ՏՏԿՀ
կենտրոն՝21մագիստրոս,ԵՈւկենտրոն՝43մագիստրոս։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ53)

հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէհեռակաուսուց-
ման բակալավրիատի 662 շրջանավարտ՝ ըստ հետևյալ ֆա-
կուլտետների՝Մաթեմատիկայիևմեխանիկայի՝18,Ինֆորմա-
տիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի՝16,Ռադիոֆիզիկայի՝
11,Քիմիայի17,Կենսաբանության՝15,Աշխարհագրությանև
երկրաբանության՝ 43,Պատմության՝ 50,Միջազգայինհարա-
բերությունների՝87,Տնտեսագիտության՝61,Փիլիսոփայության
ևհոգեբանության՝25,Սոցիոլոգիայի՝18,Հայբանասիրության՝
67,Ժուռնալիստիկայի՝ 26,Ռուս բանասիրության՝ 25,Ռոմա-
նագերմանականբանասիրության՝106,Իրավագիտության՝72,
Աստվածաբանության՝5։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ54)

հունիս –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէառկաուսուցմանշրջա-
նավարտներ՝ըստհետևյալֆակուլտետների՝Բնականգիտու-
թյունների՝38,Հումանիտարգիտությունների՝131,Տնտեսագի-
տության՝66,Կիրառականարվեստի՝30։
Հեռակաուսուցմանշրջանավարտներիթիվը153էր։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2012-2013

ուստարվագործունեություն,Երևան,2013,էջ652,660,673,680,686)

25հունիսի – ԵՊՀհրատարակչությունայցելեցիսպանացիհայտնի
գրող,մեծհայասերԳոնսալոԳուարչը։

(Տե՛սԳոնսալոԳուարչըՄայիբուհիհյուրնէր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1372240448,մուտք՝13.06.2019)

28 հունիսի – ԵՊՀ Չարենցի անվան դահլիճում տեղի ունեցավ
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«Վարդանանք» ակումբի «Ամառային դպրոց-2013»-ի բաց-

մանարարողությունը:Դպրոցըգործումէռազմահայրենասի-

րականդաստիարակությանակումբի«ՄիացյալՀայաստան»

կրթամշակութային արշավ-ծրագրի շրջանակներում: Միջո-

ցառմանըբացմանխոսքովհանդեսեկավակումբինախագահ

ՍաթենիկԱբրահամյանը:

(Տե՛սՄեկնարկեց5-րդամառայինդպրոցը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1372415089,մուտք՝13.06.2019)

2հուլիսի – ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումՄայրբուհիպրո-
ֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները հանդի-

պեցին Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նա-

խագահԴինՇփիլմանիհետ:ՀանդիպմանըներկաէիննաևՀՀ

ՍԴնախագահԳագիկՀարությունյանըևՄարդուիրավունք-

ներիեվրոպականդատարանիդատավորԱլվինաԳյուլումյա-

նը:ՀյուրինողջունեցԵՊՀռեկտորը,որըխոսեցմարդուիրա-

վունքներիպաշտպանությանոլորտիխնդիրներիմասին,ինչ-

պես նաև կենսագրական որոշ մանրամասներ ներկայացրեց

հյուրիհարուստկյանքից:

(Տե՛սԴինՇփիլմաննարժանացավԵՊՀպատվավոր

դոկտորիկոչմանը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/1372764289,մուտք՝14.06.2019)

24-31օգոստոսի – ԵՊՀԾաղկաձորիուսումնաարտադրականբազա-
յում կայացավ«ՄաթեմատիկանՀայաստանում. ձեռքբերում-

ներնուհեռանկարները»երկրորդմիջազգայինգիտաժողովը՝

նվիրված Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների

ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 70-ամյակին։ Այն կազ-

մակերպել էին Երևանի պետական համալսարանը, ՀՀ ԳԱԱ

մաթեմատիկայիինստիտուտը,Հայաստանիպետականճար-

տարագիտական համալսարանը, Հայաստանի Ամերիկյան

համալսարանը, Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսա-

րանը։Զեկուցումովհանդեսեկանայնպիսիհանրահայտմա-
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թեմատիկոսներ,ինչպիսիքենԵվրոպականմաթեմատիկական

միության նախագահ, Շվեդիայի Միտտագ Լեֆլերի անվան

ինստիտուտի տնօրեն Արի Լապտևը, ՌԴ ԳԱԱ ակադեմի-

կոսներՍերգեյԱդյանը,ՅակովՍինայը,ԻլդարԻբրահիմովը,

ՅուրիՄատիասևիչը,թղթակիցանդամներՍերգեյԿոնյագինն

ու Ալեքսանդր Ռազբորովը, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսներ Ալեք-

սանդրԹալալյաննուՆորայրԱռաքելյանը,արևմտյանառա-

ջատարհամալսարաններիպրոֆեսորներԱլեքսանդրՕլևսկին

(Իսրայել), Պշեմիսլավ Վոյտաշչիկը (Լեհաստան), Դանիել

Մունդիչին(Իտալիա),ԽոսեՌոդրիգեսը(Պորտուգալիա),Լե-

ոնԹախտաջանը(ԱՄՆ),ՀականՀեդենմալմը(Շվեդիա)ևու-

րիշներ։Մասնակիցներիշարքումէիննաևարտասահմանյան

համալսարաններում աշխատող 16 հայ մաթեմատիկոսներ,

որոնցիցմիքանիսըԵՊՀմաթեմատիկայիևմեխանիկայիֆա-

կուլտետիշրջանավարտներէին։

(Տե՛սՄիջազգայինգիտաժողովըհամախմբելէր

մաթեմատիկոսներին,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1378208903,մուտք՝13.06.2019)

27օգոստոսի– ԵՊՀ-ումբացվեցՀՀ-ումառաջինևմիակԻսլամագի-
տությանկենտրոնը37:

ԵՊՀ-ի ուԹեհրանի հումանիտար գիտությունների և մշա-

կութային ուսումնասիրությունների ինստիտուտի համատեղ

ստեղծածկենտրոնըգործելու էԵՊՀարևելագիտությանֆա-

կուլտետում:

Նախքան կենտրոնի բացումը իրանական ինստիտուտի

ներկայացուցիչներըհանդիպեցինԵՊՀռեկտորիհետ՝քննար-

կելուհամարհնարավորհամագործակցությունը:

(Տե՛սԻսլամագիտությանուսումնասիրմաննոր

աստիճանԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1377600939,մուտք՝13.06.2019)

11սեպտեմբերի– ԵՊՀֆիզիկայիֆակուլտետումմեկնարկեց«IONS
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Armenia»միջազգայինուսանողականգիտաժողովը։

(Տե՛սԵրիտասարդգիտնականներըհամախմբվելէինԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1378893035,

մուտք՝13.06.2019)

18սեպտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումՀՀպաշտ-
պանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդիպեց պրո-

ֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և ուսա-

նողությանհետ։Նախարարըխոսեցբանակ-բուհ,բանակ-հա-

սարակությունթեմաներիվերաբերյալ,ներկայացրեցՀՀԶՈՒ

ընդհանուրվիճակը,առկախնդիրներնուդրանցուղղությամբ

իրականացվող ծրագրերը: Նախարարի ելույթ-դասախոսու-

թյունըլսելուևնրանհարցերուղղելուհնարավորությունունեին

ոչմիայնհամալսարանականները,այլևԶԼՄ-ներիներկայա-

ցուցիչները:

(Տե՛սԲուհ-բանակհամագործակցությունը

շարունակականէլինելու,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1379500671,մուտք՝14.06.2019)

23 սեպտեմբերի – Դիլիջանումանցկացվող միջազգային գիտաժո-
ղովով մեկնարկեցԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիհիմ-

նադրման80-ամյակիննվիրվածմիջոցառումներիշարքը:

(Տե՛սՄիջազգայինգիտաժողովիրավաբանների

մասնակցությամբ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1379938178,մուտք՝13.06.2019)

1հոկտեմբերի– ԵՊՀ-ումմեկնարկեցնիցշեագիտությանընվիրված
միջազգային գիտաժողով, որն այսպիսի ընդգրկունությամբ

առաջին անգամ էր անցկացվում Հայաստանում: «Նիցշեն

մշակութայինհամատեքստում»խորագրով 3-րդմիջազգային

գիտաժողովի50-իցավելիմասնակիցներից16-ըժամանելէին

արտասահմանյան 7 երկրներից՝Գերմանիայից, Հնդկաստա-

նից,Բուլղարիայից,Լիտվայից,Լեհաստանից,Ռուսաստանից

ևՎրաստանից:Իսկ հայ մասնակիցները ոչ միայնԵՊՀար-
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տասահմանյանգրականությանամբիոնի,այլևմյուսֆակուլ-

տետներիդասախոսներնէին,ինչպեսնաևնիցշեագիտությամբ

զբաղվողայլմասնագետներ:

Գիտաժողովի կազմակերպիչըՌոմանագերմանական բանա-

սիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության

ամբիոննէր։

(Տե՛սՆիցշե.մարդ,ումդեռբացահայտումեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1380622763,մուտք՝13.06.2019)

9 հոկտեմբերի – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դատական
նիստերիդահլիճումուսանողներըհանդիպեցինՌուսաստանի

ԴաշնությանՍահմանադրականդատարանինախագահիտե-

ղակալ,իրավագիտությանդոկտոր,պրոֆեսորՍերգեյՄավրի-

նիհետ:ՀանդիպմանըներկաէիննաևՀՀՍահմանադրական

դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ԵՊՀ իրա-

վագիտությանֆակուլտետիդեկանԳագիկՂազինյանը,պրո-

ֆեսորադասախոսականկազմիներկայացուցիչներևմագիստ-

րոսներ:

(Տե՛սՔննարկվեցինսահմանադրականիրավունքի

ոլորտիխնդիրները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://www.ysu.am/news/hy/1381318608,մուտք՝14.06.2019)

18հոկտեմբերի – ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտե-
տումտեղիունեցավ«ՀՀարդիարտաքինքաղաքականություն.

հիմնախնդիրներ և մարտահրավերներ»խորագրով գիտաժո-

ղով, որընվիրված էրՀՀանկախության22-րդտարեդարձին:

Կազմակերպիչը Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլ-

տետի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտու-

թյանամբիոննէր:

(Տե՛սՄեկՀայաստան,ընտրությաներկուհնարավորություն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1382087027,

մուտք՝13.06.2019)
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29 հոկտեմբերի – ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում անցկաց-
վեց««Արևելյանգործընկերություն»ծրագիրըևՀայաստանը.

նպատակներ,պրակտիկա,մարտահրավերներ»թեմայովկլոր

սեղան-քննարկում:Հանդիպումըկազմակերպվելէր«Արևելյան

գործընկերություն. նպատակներ, փորձ, մարտահրավերներ:

Ծրագրում ներառված պետություններում ներդրման գործըն-

թացի ուսումնասիրություն» նախագծի շրջանակներում, իսկ

նախաձեռնողները ԵՊՀ-ն՝ ի դեմս Միջազգային համագոր-

ծակցությանվարչության,ևԿրակովիՅագելլոնյանհամալսա-

րաննեն:ՖինանսավորումըտրամադրելէրԼեհաստանիԱԳՆ

հանրայինևմշակութայինդիվանագիտությանդեպարտամեն-

տը:
(Տե՛սԱրևելյանգործընկերություն.կողմևդեմ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1383039043,մուտք՝13.06.2019)

31հոկտեմբերի– Եվրոպականխորհրդարանիպատգամավոր,դոկ-
տորՉարլզԹեննոքինհանձնվեցինԵՊՀպատվավորդոկտորի

կոչմանհավաստագիրըևհուշամեդալը:Հյուրըհանդեսեկավ

ՀայաստանիևԵՄհեռանկարներիմասինդասախոսությամբ:

Եվրոպական ատյաններում հայանպաստ դիրքերից հանդես

եկողպատգամավորիդասախոսությանըներկաէինԵՊՀգիտ-

խորհրդիանդամներ,պրոֆեսորադասախոսականկազմիներ-

կայացուցիչներևթեմայովհետաքրքրվածուսանողներ38:

(Տե՛սԵԽպատգամավորըԵՊՀպատվավորդոկտոր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1383212731

տե՛սնաևhttp://ysu.am/news/hy/1383216437,մուտք՝13.06.2019)

1 նոյեմբերի – Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության
ամբիոնի նախաձեռնությամբ մեկնարկեց «Շիրվան, Առան և

Ադրբեջան. պատմամշակութային հետադարձ հայացք» խո-

րագրով միջազգային երկօրյա գիտաժողովը, որը նվիրված է

իրանցի անվանի պատմաբան, պրոֆեսոր Էնայաթոլլա Ռե-

զայիհիշատակին:Գիտաժողովիաշխատանքներինակտիվո-

րենմասնակցումենարևելագետներ(իրանագետներուկովկա-
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սագետներ)Գերմանիայի, Իրանի, Լեհաստանի, Կանադայի,

Հայաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Նիդերլանդների, Ռուսաս-

տանիուՎրաստանիհեղինակավորգիտականկենտրոններից

ուհամալսարաններից:

(Տե՛սԱնվանիարևելագետներըմեկտեղվելենՄայրԲուհում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1383293895,

մուտք՝13.06.2019)

5նոյեմբերի– ԵՊՀռեկտորնընդունեցՀՀ-ումԼիտվայիՀանրապե-
տությաննորանշանակարտակարգևլիազորդեսպանԷրիկաս

Պետրիկասին:
(Տե՛սՀայ-լիտվականհամագործակցությաննորփուլ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1383654107,

մուտք՝13.06.2019)

7 նոյեբերի – ԵՊՀ գիտխորհուրդը հյուրընկալեց Եվրասիական
տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահՎիկտոր

Խրիստենկոյին:

Շուրջ1.5ժամտևածդասախոսությանընթացքումպարոն

ԽրիստենկոնխոսեցՄաքսայինմիությանստեղծմանուդրան

նպաստող քաղաքական ու տնտեսական իրադարձություն-

ների, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ինչպես

նաև Հայաստանի՝ Մաքսային միությանն անդամակցելու հե-

ռանկարներիմասին:

(Տե՛սՎիկտորԽրիստենկոնհյուրընկալվեցԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1383833736,

մուտք՝05.07.2019)

7նոյեմբերի– ԱվստրիայիՍահմանադրականդատարանիպատվի-
րակություննԱվստրիայիՍԴնախագահԳերհարդՀոլցինգե-

րիգլխավորությամբայցելեցԵՊՀիրավագիտությանֆակուլ-

տետ:

(Տե՛սԱվստրիականփորձըպետքէՀայաստանին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1383819020,

մուտք՝13.06.2019)
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8նոյեմբերի– ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումտեղիունեցավ
պրոֆեսոր Վահան Բայբուրդյանին նվիրված (80-ամյակի

առթիվ) հոբելյանական միջոցառում: Այդ միջոցառումը ԵՊՀ

ռեկտորատի նախաձեռնությամբ կազմակերպել էր ԵՊՀ մի-

ջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետիղեկավարութու-

նը՝ ի դեմս դեկանԳեղամՊետրոսյանի: Համալսարանական

կրթության կայացման, զարգացման, մասնագիտական ակ-

նառու ձեռքբերումների, ԵՊՀ միջազգային հարաբերություն-

ներիֆակուլտետիկայացմանևերիտասարդմասնագետների

պատրաստման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի հա-

մար,ինչպեսնաևծննդյան80-ամյակիկապակցությամբԵՊՀ

ռեկտորըՎահանԲայբուրդյանինպարգևատրեցԵՊՀհուշա-

մեդալով:

(Տե՛սՎաստակաշատգիտնականը80տարեկանէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1383911965,

մուտք՝14.06.2019)

19նոյեմբերի – ԵՊՀսոցիոլոգիայիֆակուլտետիհեռաուսուցմանլա-
բորատորիայիլսարաններիցմեկնանվանակոչվեցՖիզիկայի

ֆակուլտետինախկինուսանող,զոհվածազատամարտիկԱր-

մենԿոթոլյանիանունով:
(Տե՛սՆորլսարանհեռաուսուցմանլաբորատորիայում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1384865528,

մուտք՝13.06.2019)

26նոյեմբերի– ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումտեղիունեցավ
«Հանրայինհաղորդակցություն.արդիմարտահրավերներնու

զարգացմանհեռանկարները. Հայաստան-2013» թեմայովգի-

տաժողով:ԿազմակերպիչներնէինԵրևանիպետականհամալ-

սարանիսոցիոլոգիայիֆակուլտետըևԵրևանիպետականլեզ-

վաբանական համալսարանի տեղեկատվության և հանրային

հաղորդակցմանտեխնոլոգիաներիկենտրոնը:
(Տե՛սՃգնաժամայինմասնագիտություն՝PR,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1385464201,

մուտք՝14.06.2019)
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3 դեկտեմբերի – ԵՊՀպատմությանֆակուլտետիՈՒԳԸ-ի նախա-
ձեռնությամբ մեկնարկեց եռօրյա միջբուհական ուսանողա-

կանգիտաժողով,որընվիրվածէրՊատմաբանիօրվան:Մայր

բուհի,Գևորգյանհոգևորճեմարանի,ՀՀգիտություններիազ-

գային ակադեմիայի ու Գյումրիի պետական մանկավարժա-

կան ինստիտուտի ուսանողներնայս գիտաժողովում հնարա-

վորությունստացաններկայացնելու իրենցհետազոտություն-

ները:

(Տե՛սԳիտաժողովընվիրվածէրպատմաբանիօրվան,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1386151328,

մուտք՝14.06.2019)

11դեկտեմբերի – ԵՊՀռոմանագերմանականբանասիրությանֆա-
կուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի նախա-

ձեռնությամբ հեռավար ուսուցման սկզբունքով անցկացվեց

առցանց սեմինար: Իտալիայից Երևանի հետ ուղիղ կապ էր

հաստատելՊերուջայի`արտասահմանցիներիհամարնախա-

տեսված համալսարանի անվանի դասախոս Նատալե Ֆիո-

րետտոն,որնէլվարեցառցանցսեմինար-դասընթացը:

(Տե՛սՀեռավարսեմինարըվարեցիտալացիդասախոսը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1386852190

մուտք՝13.06.2019)

16 դեկտեմբերի – Միջազգային հարաբերությունների ևՍոցիոլոգի-
այի ֆակուլտետների մագիստրոսների համար դասախոսու-

թյուն կարդացին ՀՀ-ում Հնդկաստանիարտակարգ և լիազոր

դեսպանՍուրեշԲաբունուՄայրբուհումՀնդկաստանիցհրա-

վիրված դասախոս Սանջայ Սրիվաստավան: Միջոցառումը

կազմակերպվել էր ԵՊՀ միջազգային համագործակցության

վարչությանջանքերով:

(Տե՛սԴասըվարեցՀՀ-ումՀնդկաստանիարտակարգ

ևլիազորդեսպանը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1387201745,մուտք՝14.06.2019)
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2013-2014ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանում դասավանդում էին 207պրոֆեսորներ, 581 դոցենտներ, 375

ասիստենտներ,453դասախոսներ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2018,էջ18)

2013-2014ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանիառկա ուսուցման բակալավրիատում սովորում էր 9452 ուսա-

նող,մագիստրատուրայում՝2698ուսանող,ասպիրանտուրայում՝209

ասպիրանտ,իսկհեռակաուսուցմանբակալավրիատում՝3884ուսա-

նող,մագիստրատուրայում՝1337ուսանող,ասպիրանտուրայում՝313

ասպիրանտ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ52)

2013-2014 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում

(առկաուսուցում)սովորողուսանողներիթիվը, ըստֆակուլտետնե-

րի,հետևյալնէր՝Բնականգիտությունների՝65,Հումանիտարգիտու-

թյունների՝313,Տնտեսագիտության՝156,Կիրառականարվեստի՝76։

Հեռակաուսուցմանբաժնիուսանողներիթիվը972էր:

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2013-2014

ուստարվագործունեություն,Երևան,2014,էջ679,687,700,706)

հունվար – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէհեռակաու-
սուցմանմագիստրատուրայի357շրջանավարտ՝ըստհետևյալ

ֆակուլտետների՝Պատմության՝15,Միջազգայինհարաբերու-

թյունների՝ 77, Տնտեսագիտության՝ 130, Փիլիսոփայության և

հոգեբանության՝30,Սոցիոլոգիայի՝5,Հայբանասիրության՝39,
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Ժուռնալիստիկայի՝13,Իրավագիտության՝48։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ54)

14փետրվարի – ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճինախասրահում
Մայրբուհիղեկավարությունըհամագործակցությանպայմա-

նագրեր կնքեց մի շարք դպրոցների տնօրենների հետ: Հան-

դիպմանըմասնակցումէինԵՊՀուսումնականաշխատանքնե-

րիգծովպրոռեկտորԱլեքսանդրԳրիգորյանը,Մինչհամալսա-

րանականկրթությանվարչությանպետՎաչագանԳալստյա-

նըևԴիմորդներիհետտարվողաշխատանքներիբաժնիվարիչ

ԷմինՍանթրոսյանը:

(Տե՛սՀամագործակցությունըշարունակականէլինելու,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Th-cooperation-will-be-

continuous,մուտք՝14.06.2019)

4մարտի– ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումՄիջազգայինհա-
րաբերությունների ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական

կազմի ներկայացուցիչների և ուսանողների հետ հանդիպեց

ՀՀ-ումԻրանիԻսլամականՀանրապետությանարտակարգև

լիազորդեսպանՄոհամմադՌեյիսիին:

(Տե՛սԱրտասամանյանդիվանագետըապագադիվանագետներիհյուրնէր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Ambassador-

of-the-Islamic-Republic-of-Iran-to-Armenia-Mohammad-

Raeisi-was-hosted-at-YSU,մուտք՝14.06.2019)

11-14 մարտի – ԵՊՀ պատվիրակությունը պաշտոնական այցով
գտնվում էր Բելգորոդիպետականազգային հետազոտական

համալսարանում: Պատվիրակության կազմում էին ռեկտոր

ԱրամՍիմոնյանը,Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմա-

տիկայիֆակուլտետիդեկանՎահրամԴումանյանը,Քիմիայի

ֆակուլտետիդեղագործականքիմիայիամբիոնիվարիչԱշոտ

Սաղյանը ևՖիզիկայի ֆակուլտետիԳ. Սահակյանիանվան

տեսականֆիզիկայիամբիոնիպրոֆեսորԳագիկԿրյուչկյանը:
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ԱյցիշրջանակներումտեղիբուհիևԵՊՀ-իմիջևստորագրվեց

համաձայնագիր։

(Տե՛սԲելգորոդիհամալսարանը՝ԵՊՀ-իգործընկեր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Belgorod-

University-YSU-New-Partner,մուտք՝14.06.2019)

15մարտի– ԵրևանումուՀՀ7մարզերում`Շիրակում,Արմավիրում,
Տավուշում, Արարատում, Գեղարքունիքում, Սյունիքում և Լո-

ռիում,մեկնարկեց«ԵՊՀօլիմպիադան»:Հանրակրթական15

առարկաներ (մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, ինֆորմատի-

կա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, հայ ժողովրդի

պատմություն, մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարություն,

հայոց լեզու և գրականություն, ռուսաց լեզու, անգլերեն, գեր-

մաներեն, ֆրանսերեն, ստեղծագործական աշխատանք, հայ

եկեղեցու պատմություն) ներառած օլիմպիադանանցկացվեց

հանրակրթականդպրոցներիոչմիայն12-րդդասարանցիների,

այլևայնաշակերտներիհամար,ովքերդպրոցումգերազանց

տիրապետում էին թվարկված առարկաներին։ Օլիպիադայի

մասնակիցներիթիվըգերազանցումէր2800-ը։

(Տե՛ս«ԵՊՀօլիմպիադա-2014».գիտելիքներիստուգում

քննություններիցառաջ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/YSU-Olympiad-2014-1396521054,

մուտք՝14.06.2019)

18մարտի – ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումԵՊՀմիջազգային
համագործակցությանվարչությաննախաձեռնությամբ«Մալ-

վինյանհարցը»խորագրովզեկուցումովհանդեսեկավմիջազ-

գայինիրավունքիպրոֆեսորՖաբիանՌայմոնդոն:

Հանդիպմանը,բացիԵՊՀմիջազգայինհարաբերություննե-

րի,իրավագիտությանևսոցիոլոգիայիֆակուլտետներիուսա-

նողներից,ներկաէիննաևՀՀ-ումԱրգենտինայիարտակարգև

լիազորդեսպանԴիեգոԷռնեստոԱլվարեսՌիվերան,դեսպա-

նության, ինչպեսնաևՄալվինյանխմբի հայաստանյաններ-
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կայացուցիչներ:

(Տե՛ս«Մալվինյանհարցը»ներկայացվեցԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Malvinas-

Question-Discussed-at-YSU, մուտք՝07.07.2019)

25մարտի– ԵՊՀգիտականխորհրդինիստերիդահլիճումմեկնար-
կեց «Հայ-վրացական գիտական ու մշակութային կապերն ու

տարածաշրջանայինխնդիրները»թեմայովեռօրյագիտաժո-

ղովը:ԵՊՀէրայցելելվրացգիտնականներիցկազմվածներ-

կայացուցչական պատվիրակությունը, որը գլխավորում էր

ԹբիլիսիիԻ.Ջավախիշվիլիիանվանպետականհամալսարա-

նիռեկտորՎլադիմիրՊապավան:

(Տե՛սԲուհերիհամագործակցություննընդլայնվումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

THE-COOPERATION-IS-EXPANDED,մուտք՝17.06.2019)

27 մարտի – ԵՊՀ ռեկտորի աշխատասենյակում ԵՊՀ-ի և Քուվեյ-
թի համալսարանիմիջևտեղի ունեցավփոխանակմանև հա-

մագործակցության պայմանագրի ստորագրում: Պատվիրա-

կության կազմում էին Քուվեյթի համալսարանի ռեկտոր Աբդ

ալ-Կատիֆ ալ-Բադրը, Ուսումնական հարցերով պրոռեկտոր

տիկին Ֆիրյալ Բու Ռաբիան, Բժշկագիտության ֆակուլտե-

տիդեկան,պրոֆեսորԱդելԱյեդը,աշխատակազմիղեկավար

Մուհամմադալ-ՍուլեյմանըևռեկտորիխորհրդականՄուհսեն

ալ-Մուալլիմը: Քուվեյթի պատվիրակությունը Հայաստան էր

ժամանել միջբուհական համագործակցության, ինչպես նաև

կրթության ու գիտության ոլորտներում փոխգործակցության

հեռանկարներըքննարկելուհամար:

Կողմերըվերակնքեցիներկուբուհերիմիջևգործողհամագոր-

ծակցությանպայմանագիրըևպարտավորվեցինաշխատան-

քայինպայմանագրերիմիջոցովկյանքիկոչելայն:

(Տե՛սՄիջբուհականհամագործակցությաննորհեռանկարներ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

COOPERATION-WITH-KUWAIT,մուտք՝14.06.2019)



538

2014

15ապրիլի– ԵրևանիպետականհամալսարանըևԱրցախիպետա-
կանհամալսարանը(ԱրՊՀ)ստորագրեցինհամագործակցու-
թյանպայմանագիր,համաձայնորի՝հայկականերկուբուհե-
րը կրթական, գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական
ոլորտներում համատեղ ծրագրեր պետք է մշակեին և իրա-
կանացնեին, կազմակերպեին դասախոսների և ուսանողների
ակադեմիական փոխանակում, ինչպես նաև իրականացնեին
տեղեկատվական,մարզականևմշակութայինմիջոցառումներ:

(Տե՛սԵՊՀ-նուԱրՊՀ-նարդենպաշտոնապեսենհամագործակցելու,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1397553570,

մուտք՝14.06.2019)

6մայիսի– Պետական,քաղաքականուհասարակականգործիչՋոն
Կիրակոսյանիծննդյան85-ամյակիկապակցությամբԵՊՀմի-
ջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում անցկացվեց
հոբելյանականնիստ,ևբացվեցնրաանվանլսարան:

Միջոցառման նախաձեռնողը Միջազգային հարաբերու-
թյուններիֆակուլտետիղեկավարություննէր։

(Տե՛ս«ՋոնԿիրակոսյանիմեծությունըհիմնավորմանկարիքչունի»,տե՛սԵՊՀ

պաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/85th-anniversary-of-John-Kirakosyan-

was-celebrated,մուտք՝17.06.2019)

7մայիսի – ԵՊՀպատմությանֆակուլտետումմեկնարկեց«Եվրոպա
և Կովկաս. միջտարածաշրջանային կապերն ու ինքնության
հարցերը»խորագրովմիջազգայինգիտաժողովը:

(Տե՛սԵվրոպայիուԿովկասիհատմանկետումենհայտնվել

պատմաբանները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

At-the-intersection-point-of-Europe-and-Caucasus,մուտք՝17.06.2019)

16մայիսի – ԵՊՀ-ումմեկնարկեցառաջինմիջազգայինթաթագիտա-
կանգիտաժողովը,որինախաձեռնողնէրԵՊՀարևելագիտու-
թյանֆակուլտետիիրանագիտությանամբիոնը:

(Տե՛սԹաթերիհիմնախնդիրներըքննարկվումենԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

The-issues-of-Tat-People-were-discussed-at-YSU,մուտք՝17.06.2019)
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20մայիսի– ԵՊՀպատմությանթանգարանումտեղիունեցավ«Դա-
սըվարումենազատամարտիկները»խորագրովմիջացառու-

մը:

ԵՊՀ հիմնադրման 95-ամյակին և Շուշիի ազատագրման

22-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսության նախաձեռնող-

ներն էինԵՊՀպատմությանթանգարաննու «Վարդանանք»

ռազմահայրենասիրականդաստիարակությանակումբը:

(Տե՛սՀաղթանակածսերունդ.վարդանանքցիներ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/The-

generation-of-victory,մուտք՝17.06.2019)

27մայիսի– Ուրալի դաշնային համալսարանի միջազգայինկրթու-
թյանինստիտուտիպատվիրակությունըտնօրենԵկատերինա

ԼյուբիմովայիգլխավորությամբայցելեցԵՊՀ:

(Տե՛սԱկտիվանումենԵՊՀ-իկապերըՈւրալի

դաշնայինհամալսարանիհետ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1401365822,մուտք՝14.06.2019)

հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէառկաուսուց-
ման3763շրջանավարտ՝ըստհետևյալֆակուլտետների՝Մա-

թեմատիկայիևմեխանիկայի՝134բակալավր,45մագիստրոս,

Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի՝100բակա-

լավր,37մագիստրոս,Ֆիզիկայի՝ 84բակալավր, 43մագիստ-

րոս,Ռադիոֆիզիկայի՝55բակալավր,32մագիստրոս,Դեղագի-

տությանևքիմիայի՝98բակալավր,58մագիստրոս,Կենսաբա-

նության՝121բակալավր,70մագիստրոս,Աշխարհագրության

ևերկրաբանության՝148բակալավր,62մագիստրոս,Պատմու-

թյան՝167բակալավր,112մագիստրոս,Միջազգայինհարաբե-

րությունների՝201բակալավր,161մագիստրոս,Տնտեսագիտու-

թյան՝ 202 բակալավր, 117 մագիստրոս, Փիլիսոփայության և

հոգեբանության՝89բակալավր,80մագիստրոս,Սոցիոլոգիայի՝

82բակալավր,45մագիստրոս,Հայբանասիրության՝163բա-

կալավր, 60 մագիստրոս, Ժուռնալիստիկայի՝ 40 բակալավր,

50մագիստրոս,Ռուսբանասիրության՝98բակալավր,18մա-
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գիստրոս,Ռոմանագերմանականբանասիրության՝366բակա-

լավր,139մագիստրոս,Արևելագիտության՝131բակալավր,56

մագիստրոս,Իրավագիտության՝101բակալավր,52մագիստ-

րոս, Աստվածաբանության՝ 44 բակալավր, 12 մագիստրոս,

ՏՏԿՀկենտրոն՝33մագիստրոս,ԵՈւկենտրոն՝57մագիստրոս։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ53)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանըտալիս է հեռակա ու-
սուցման բակալավրիատի 754 շրջանավարտ՝ ըստ հետևյալ

ֆակուլտետների՝Մաթեմատիկայիևմեխանիկայի՝21,Ինֆոր-

մատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի՝ 19,Ֆիզիկայի 7,

Ռադիոֆիզիկայի՝ 4, Քիմիայի 30, Կենսաբանության՝ 22, Աշ-

խարհագրության և երկրաբանության՝ 48, Պատմության՝ 67,

Միջազգային հարաբերությունների՝ 145, Տնտեսագիտության՝

79բակալավր,Փիլիսոփայությանևհոգեբանության21,Սոցի-

ոլոգիայի՝7,Հայբանասիրության՝68,Ժուռնալիստիկայի՝24,

Ռուսբանասիրության՝24,Ռոմանագերմանականբանասիրու-

թյան՝90,Իրավագիտության՝64,Աստվածաբանության՝14։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ54)



հունիս–ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէառկաուսուցմանշրջա-
նավարտներ՝ըստհետևյալֆակուլտետների՝Բնականգիտու-

թյունների՝21,Հումանիտարգիտությունների՝114,Տնտեսագի-

տության՝51,Կիրառականարվեստի՝40։

Հեռակաուսուցմանշրջանավարտներիթիվը177էր։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2013-2014

ուստարվագործունեություն,Երևան,2014,էջ681,689,701,707,713)

9 հունիսի – ԵՊՀ հունագիտության կենտրոն այցելեց ՀՀ-ում Հու-
նաստանիՀանրապետությանարտակարգև լիազորդեսպան

ԻոաննիսՏայիսը: Հանդիպմանը ներկա էինԵՊՀընդհանուր

հարցերիգծովպրոռեկտորԱրարատՄալխասյանը,Ռուսբա-
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նասիրությանֆակուլտետիդեկանՊավելԲալայանը,Միջազ-

գային համագործակցության վարչության պետ Ալեքսանդր

Մարգարովը, ինչպես նաև ԵՊՀ հունագիտության կենտրոնի

տնօրենԼևոնՀակոբյանը:

Դեսպանը կարևորեց երկու հնագույն ժողովուրդների հա-

մագործակցության ընդլայնմանն ու հունարենիտարածմանն

ուղղվածծրագրերը՝նշելով,որՄայրբուհնարտերկրումիրենց

լեզվիտարածմանընպաստողկարևորօղակներիցմեկնէ:

(Տե՛սՀայ-հունականհամագործակցությաննորհեռանկարներ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Greek-

ambassador-visited-YSU-Greek-Centre,մուտք՝14.06.2019)

10 հունիսի – ՀՀԱզգային ժողովի ոսկեզօծ դահլիճում ՀՀԱԺ նա-
խագահ Գալուստ Սահակյանը ԵՊՀ հիմնադրման 95-ամյա

հոբելյանիկապակցությամբգիտության,կրթությանոլորտնե-

րում ներդրած մեծավանդի և գիտամանկավարժական բեղմ-

նավոր գործունեության համար ՀՀԱզգային ժողովիՊատվո

մեդալով պարգևատրեց կրթության և գիտության ոլորտների

մի շարք ներկայացուցիչների: ՀՀ ԱԺ Պատվո մեդալներով

պարգևատրվեցին ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան, ֆիզ-

մաթգիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր,ՀՀԳԱԱթղթակիցանդամՌո-

լանդ Ավագյանը, ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության

ֆակուլտետի դեկան, փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ալեքսան

Բաղդասարյանը, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան,

պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանը, ԵՊՀ

տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տնտես. գիտ. դոկ-

տոր,պրոֆեսորՀայկՍարգսյանը,ԵՊՀուսումնամեթոդական

վարչությանպետ,կենս.գիտ.թեկնածու,դոցենտՀրանտԺամ-

հարյանը:

ՀՀԱԺնախագահիշնորհակալագրերինարժանացանԵՊՀ

օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների

ամբիոնիդոցենտ,ֆիզիկամաթեմատիկականգիտությունների

թեկնածու,դոցենտՄիքայելՊողոսյանը,ԵՊՀաստվածաբա-

նության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկ-
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տոր,դոցենտՌաֆիկՎարդանյանը,ԵՊՀքիմիայիֆակուլտե-

տիդեկան,քիմիականգիտություններիդոկտոր,պրոֆեսորՏա-

րիելՂոչիկյանը,ԵՊՀքրեականիրավունքիամբիոնիդոցենտ,

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Աննա Մարգա-

րյանը,ԵՊՀօպտիկայիամբիոնիպրոֆեսոր,ֆիզիկամաթեմա-

տիկականգիտություններիդոկտորՀամլետԿարայանը:

(Տե՛ս«Մայրբուհնանընդհատբարձրացնումէնշաձողը».

ԳալուստՍահակյան,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/YSU-constantly-strives-for-more,

մուտք՝14.06.2019)

12 հունիսի – ԵՊՀ 95-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցա-
ռումներիշրջանակներումգիտականխորհրդինիստերիդահ-

լիճումտեղի ունեցավ«Կրթությունը 21-րդ դարում.խնդիրներ

և մարտահրավերներ» խորագրով միջազգային գիտաժողով,

որին, բացի հայաստանյան բուհերից, մասնակցում էին նաև

Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելառուսի, Մոլդովայի, Բուլղա-

րիայի,Վրաստանի,Գերմանիայի,ԱՄՆ-իևՇվեյցարիայիու-

սումնականհաստատություններիներկայացուցիչները:

(Տե՛սԿրթությունըXXI-րդդարում.խնդիրներևմարտահրավերներ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Education-in-the-

21-st-century-issues-and-challenges,մուտք՝17.06.2019)

11սեպտեմբերի– ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանըԵՊՀպատվավոր
դոկտորիկոչումշնորհեցգերմանացիհանրահայտգիտնական

ԹոմասԼիիրին39։

(Տե՛սՀեռանկարայինհամագործակցությունբջջագենետիկայիոլորտում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Prospective-

cooperation-in-the-field-of-cytogenetics,մուտք՝14.06.2019)

12սեպտեմբերի– ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանըհյուրընկալեցՀա-
յաստանում Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության

արտակարգևլիազորդեսպանՏյանՉանչունին:Հանդիպմանը

մասնակցումէիննաևԵՊՀպրոռեկտորներԳեղամԳևորգյա-
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նը,ԱլեքսանդրԳրիգորյանըևՄիջազգայինհամագործակցու-

թյանվարչությանպետԱլեքսանդրՄարգարովը։

(Տե՛սՉինարեննուչինականըԵՊՀուսանողներիհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Chines-

culture-and-language-for-YSU-students,մուտք՝14.06.2019)

18սեպտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիու-
նեցավ աշխատանքային խորհրդակցություն. քննարկվեցին

ԵՊՀ ուսանողներին համալսարանական էլեկտրոնայինփոս-

տիհասցեներտրամադրելու,ինչպեսնաևշրջանավարտների

«HEN-GEAR»պորտալըԵՊՀ-ումշահագործելուհարցերը:

(Տե՛սՀամալսարանականէլեկտրոնայինփոստիհասցեներ

բոլորուսանողներիհամար,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/ysumail-am-available-for-students-soon,

մուտք՝14.06.2019)

9հոկտեմբերի– ԵՊՀգիտականխորհրդինիստերիդահլիճումտեղի
ունեցավ Առաջին համաշխարհային պատերազմին նվիրված

նիստ:

«Խաղաղության կորստից մինչև Եվրոպական միության

հիմնում» խորագիրը կրող միջոցառման կազմակերպիչներն

էին Հայաստանում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դեսպանու-

թյունները,ինչպեսնաևԵրևանիպետականհամալսարանը:

(Տե՛սՊատմությանդասերըֆրանս-գերմանականտեսանկյունից,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/From-a-missed-

peace-to-the-construction-of-the-European-Union,

մուտք՝17.06.2019)

13հոկտեմբերի– ԵՊՀգիտականխորհրդինիստերիդահլիճումտեղի
ունեցավհանդիպումԱնտիոքիև համայնԱրևելքինորընտիր

պատրիարքՆորինՍրբությունՄորանՄորԻգնատիուսԵփ-

րեմԵրկրորդիհետ:

Ասորի ուղղափառեկեղեցու հոգևորպետին ուղեկցում էին

ՏրիպոլիիևԼեռնայինԼիբանանիարքեպիսկոպոս,Ս.Սինոդի
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գլխավորքարտուղարՄորԹեոփիլոսՍալիբան,Հոմսիարքե-

պիսկոպոսՄորՍիլվանոսԲուտրոսալՆեհմեհը,պատրիար-

քականքարտուղարՄորՏիմոթեոսՄաթթաալԽուրին,հայր

ԿարլոսԲաբինևհայրՋոզեֆԲալին:

(Տե՛սԱսորիուղղափառեկեղեցուհովվապետնայցելեցՄայրբուհ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Patriarch-of-

Antioch-and-All-the-East-His-Holiness-Moran-Mor-Ignatius-Aphrem-II-was-

received-at-YSU,մուտք՝17.06.2019)

20հոկտեմբերի– ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյաննիրաշխատասե-
նյակումընդունեցՄոսկվայիՄ.Ա.Շոլոխովիանվանպետա-

կան հումանիտար համալսարանի պատվիրակության ան-

դամներին՝իդեմսհամալսարանիռեկտոր,քաղ.գիտ.դոկտոր,

պրոֆեսորՎլադիմիրՆեչաևի:ՀանդիպմանըներկաէինԵՊՀ

պրոռեկտորներԳեղամԳևորգյանը,ԱլեքսանդրԳրիգորյանը,

ինչպեսնաևՄիջազգայինհամագործակցությանվարչության

պետԱլեքսանդրՄարգարովը:Հանդիպմանվերջումկողմերը

բարեկամականհարաբերություններըզարգացնելուուխորաց-

նելու, կրթության, գիտության ու արտադրական գործունեու-

թյանբնագավառումփոխադարձկապերհաստատելու նպա-

տակով փոխշահավետ համագործակցության պայմանագիր

կնքեցին:

(Տե՛սՄայրբուհըհումանիտարոլորտումկհամագործակցիռուսական

համալսարանիհետ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/The-delegation-of-the-Moscow-University-for-the-

Humanities-was-received-at-YSU,մուտք՝14.06.2019)

23հոկտեմբերի– Հայաստանկատարածպաշտոնականայցիշրջա-
նակներում ԵՊՀ այցելեց գերմանական DAAD գրասենյակի

գլխավորքարտուղարԴորոթեաՌյուլանդը:

(Տե՛սԳերմանականբուհերիհետկապերիխորացումը՝

որպեսգլխավորնպատակ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Development-of-cooperation-with-German-HEI,

մուտք՝14.06.2019)
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29հոկտեմբերի– ԵՊՀդասախոսներիևուսանողներիհետհանդիպեց
Ռազմավարական հետազոտությունների ռուսական ինստի-

տուտիտնօրեն, գեներալ-լեյտենանտԼեոնիդՌեշեդնիկովը40:

ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումկայացածհանդիպման

ընթացքումԼ.Ռեշեդնիկովըներկայացրեցիրենցինստիտուտն

ուդրագործունեությունը,աշխատակազմը։

(Տե՛սՀայ-ռուսականհամագործակցությունը՝նորձևաչափով,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Armenian-Russian-

cooperation-in-a-new-format,մուտք՝14.06.2019)

7 նոյեմբերի – ԵՊՀ գիտական քաղաքականության և միջազգային
համագործակցության գծով պրոռեկտոր Գեղամ Գևորգյանը

Կանադայիգիտահետազոտականխմբիղեկավար,Մանիտո-

բայիհամալսարանիպրոֆեսորՏապաշՉակրաբորտինհանձ-

նեցԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչմանվկայականը:

(Տե՛սԵՊՀ-նևսմեկպատվավորդոկտորունի,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Tapash-Chakraborty-YSU-Honorary-Doctor,մուտք՝14.06.2019)

12նոյեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիունե-
ցավ ՀՀ-ում հավատարմագրված ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք

երկրներիդեսպաններիհանդիպումըպրոֆեսորադասախոսա-

կանկազմիև ուսանողներիհետ:Ելույթ ունեցանՀՀ-ումՄեծ

Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Քաթրին Լիչը,

ՀՀ-ումԱՄՆ-իարտակարգևլիազորդեսպանՋոնՀեֆֆերնը,

ՆԱՏՕ-իանդամպետություններիռազմականկցորդները,Հա-

րավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի կապի սպա Ուիլյամ Լահուն,

ՀՀ-ումգործողմիշարքդեսպանատներիևՀՀԱԳՆներկայա-

ցուցիչները, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի մշտական

ներկայացուցիչ,դեսպանՍամվելՄկրտչյանը:

(ՆԱՏՕ-Հայաստանհամագործակցությանհեռանկարները

քննարկվեցիննաևԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/NATO-Armenia-cooperation-perspectives-

were-discussed-at-YSU,մուտք՝17.06.2019)
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13նոյեմբերի– ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումտեղիունեցավ
«Հայաստանի եվրասիական հեռանկարը. տարածաշրջա-

նայինևգլոբալմարտահրավերներ»խորագրովմիջազգային

գիտաժողով:ԿազմակերպիչներնէինԵՊՀմիջազգայինհարա-

բերություններիֆակուլտետնու«Ինտեգրացիաևզարգացում»

հետազոտությանևվերլուծությանհասարակականկազմակեր-

պությունը:Եվրասիականտարածաշրջանայինևգլոբալհիմ-

նահարցերիվերաբերյալզեկուցումներկայացրինՌԴռազմա-

վարական հետազոտությունների ինստիտուտի փոխտնօրեն,

պատմ.գիտ.դոկտորԹամարաԳուզենկովան,Ղազախստանի

հրապարակայինքաղաքականությանինստիտուտիփոխտնօ-

րեն,պատմ.գիտ.թեկնածուՍերիկԿոժկենովը,Բելառուսիպե-

տականհամալսարանիքաղաքագիտ.դոկտոր,պրոֆեսորԼև

Կրիշտապովիչը:ԶեկուցումովհանդեսեկաննաևՄիջազգային

հարաբերությունների ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսա-

կանկազմիներկայացուցիչները։

(Տե՛սՔննարկումներիառանցքումՀայաստանիԵվրասիական

հեռանկարներնէին,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Eurasian-perspectives-are-in-focus,

մուտք՝15.06.2019)

27 նոյեմբերի – ՀՀ Կառավարության նիստում որոշում ընդունվեց
«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը վերակազմա-

կերպելհիմնադրամի41:

(Տե՛սՄայրբուհըվերակազմակերպվելէհիմնադրամի,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/YSU-was-

reorganized-into-foundation,մուտք՝15.06.2019)

4 դեկտեմբերի – ԵՊՀ ռեկտորն իր աշխատասենյակում ընդունեց
Ֆրանսիայի Մոնպելիե-1 և Մոնպելիե-2 համալսարանների

ներկայացուցիչներին:

ՀանդիպմանըմասնակցումէինԵՊՀպրոռեկտորներԱլեք-

սանդր Գրիգորյանը, Գեղամ Գևորգյանը, Իրավագիտության

ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը, Միջազգային հա-
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րաբերությունների ֆակուլտետի դեկանԳեղամՊետրոսյանը

ևՄիջազգայինհամագործակցությանվարչությանպետԱլեք-

սանդրՄարգարովը:ՀանդիպմանվերջումԵՊՀգիտխորհրդի

նիստերի դահլիճում բարեկամ համալսարանների ներկայա-

ցուցիչները,մասնավորապես՝ԵՊՀիրավագիտությանևՄոն-

պելիե-1 համալսարանի իրավագիտության և քաղաքագիտու-

թյանֆակուլտետներիդեկաններըհամագործակցությանպայ-

մանագիրկնքեցին:
(Տե՛սՀամագործակցություննամրապնդվեցպայմանագրի

ստորագրմամբ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Representatives-of-Montpellier--1-and-

Montpellier--2-were-received-by-YSU-administration,

մուտք՝17.06.2019)

9 դեկտեմբերի – ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում մեկնարկեց «Ֆի-
զիկան կյանքի մասին գիտություններում» (Physics in Life

Sciences)խորագրովերիտասարդգիտնականներիդպրոցը:

(Տե՛սԵրբհանդիպումեներիտասարդներնուկյանքի

մասինգիտությունները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Physics-in-Life-Sciences,մուտք՝17.06.2019)

17դեկտեմբերի– ԵՊՀտնտեսագիտությանևկառավարմանֆակուլ-
տետիհրավերովուսանողներիևպրոֆեսորադասախոսական

կազմիներկայացուցիչներիհետհանդիպումունեցավԱրժույ-

թիմիջազգայինհիմնադրամիհայաստանյանգրասենյակիղե-

կավարԹերեզաՍանչեսը

(Տե՛սԹերեզաՍանչես.«Հայաստանիտնտեսությունը

խիստդոլարայնացվածէ»տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Teresa-Sanchez-visited-YSU,

մուտք՝07.07.2019)

22դեկտեմբերի– ԵՊՀգիտականխորհրդինիստերիդահլիճումտեղի
ունեցավԵՊՀխորհրդինիստը։

(Տե՛սԵՊՀխորհուրդնամփոփեցուստարին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/YSU-Council-

summrized-the-academic-year,մուտք՝17.06.2019)
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25 դեկտեմբերի – ՀՀԿԳ նախարարը ներկայացնում է հայկական
բուհերիվարկանիշները՝ըստԲուհերիազգայինվարկանիշա-

վորմանհամակարգի:ԵՊՀ-նընդգրկվածէրառաջինխմբում

և2014թ.արդյունքներովգլխավորում էրերեքկրթականաս-

տիճաններում և երեք ու ավելի մասնագիտական ոլորտնե-

րումկրթականծրագրերիրականացնողբուհերիցուցակը՝6.69

վարկանիշայինմիավորով:ԵրկրորդտեղումՌուս-հայկական

(Սլավոնական)համալսարաննէր (5.67միավոր),իսկեռյակը

եզրափակումէրԽ.Աբովյանիանվանհայկականպետական

մանկավարժականհամալսարանը(5.53միավոր)42:

(Տե՛սԵՊՀ-նհայաստանյանբուհերիառաջատարներիշարքում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայքhttp://ysu.am/news/hy/YSU-has-got-

a-leading-position-among-Armenian-universities,մուտք՝17.06.2019)
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2014-2015ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանում դասավանդում էին 209պրոֆեսորներ, 601 դոցենտներ, 405

ասիստենտներ,403դասախոսներ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2018,էջ18)

2014-2015ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանիառկաուսուցմանբակալավրիատումսովորումէր10039ուսա-

նող,մագիստրատուրայում՝2492ուսանող,ասպիրանտուրայում՝139

ասպիրանտ,հեռակաուսուցմանբակալավրիատում՝3577ուսանող,

մագիստրատուրայում՝1295ուսանող,ասպիրանտուրայում՝319աս-

պիրանտ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2018,էջ52)

2014-2015 ուսումնական տարում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյու-

ղում (առկա ուսուցում)  ուսանողների թիվը,  ըստ ֆակուլտետների,

հետևյալն էր՝ Բնական գիտությունների՝ 68, Հումանիտար գիտու-

թյունների՝267,Տնտեսագիտության՝142,Կիրառականարվեստի՝72։

Հեռակաուսուցմանբաժնիուսանողներիթիվը1008էր։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2014-2015

ուստարվագործունեություն,Երևան,2015,էջ645,650,664,669,674)



հունվար – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէհեռակաու-
սուցմանմագիստրատուրայի449շրջանավարտ՝ըստհետևյալ

ֆակուլտետների՝ Կենսաբանության՝ 7, Աշխարհագրության և

երկրաբանության՝14,Պատմության՝32,Միջազգայինհարա-

բերությունների՝92,Տնտեսագիտությանևկառավարման՝115,
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Փիլիսոփայության և հոգեբանության՝ 29, Սոցիոլոգիայի՝ 13,

Հայբանասիրության՝48,Ժուռնալիստիկայի՝10,Ռոմանագեր-

մանականբանասիրության՝37,Իրավագիտության՝52։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2016,էջ54)

20 փետրվարի – ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի ճեմասրահում՝
ականավորգիտնականներիկիսանդրիներիկողքին,իրարժա-

նիտեղը գտավ նաև հնագետ,պատմաբան,արևելագետԱշ-

խարհբեկԼոռիս-ՄելիքՔալանթարիկիսանդրին:Բրոնզաձույլ

արձանիբացմանարարողությանըներկաէինԵՊՀղեկավա-

րությունը,ՀՀԳԱԱհնագիտությանևազգագրությանինստի-

տուտի ներկայացուցիչներ, գիտնականի ընտանիքի անդամ-

ներևուրիշներ:

(Տե՛սԵՊՀ-ումտեղադրվեցԱշխարհբեկ Քալանթարիկիսանդրին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/The-bust-

of-Ashkharbek-Kalantar-was-placed-at-YSU,մուտք՝07.07.2019)

21փետրվարի– ՏեղիունեցավՄասնագիտականկրթությանորակի
ապահովմանազգայինկենտրոնիհավատարմագրմանհանձ-

նաժողովինիստը.որոշումկայացվեց3բուհերիինստիտուցիո-

նալ հավատարմագրում շնորհել: Հանձնաժողովի որոշմամբ՝

Երևանի պետական համալսարանին շնորհվեց հավատար-

մագրում6տարիժամկետով,իսկԵրևանիպետականբժշկա-

կանհամալսարանինևՀայաստանիազգայինպոլիտեխնիկա-

կան համալսարանին (նախկին ՀՊՃՀ)` 4 տարի ժամկետով:

ՀավատարմագրմանգործընթացիուղղությամբԵՊՀ-ումտար-

վող աշխատանքները բոլոր փուլերում համակարգել էր ԵՊՀ

ուսումնականաշխատանքներիգծովպրոռեկտորԱլեքսանդր

Գրիգորյանը:

(Տե՛սԵՊՀ-ն6տարովինստիտուցիոնալհավատարմագրումէստացել,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

YSU-received-accreditation-for-6-years,մուտք՝17.06.2019)
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26 փետրվարի – ԵՊՀ-ում համագործակցության համաձայնա-

գիր ստորագրվեց ԵՊՀ-ի և Մոսկվայի ազգային հետազո-

տական համալսարանի (Национальный исследовательский 
университет «МИЭТ») միջև: Նախատեսվում էին կրթական
ծրագրերիհամատեղիրականացում,պրոֆեսորադասախոսա-

կանկազմիակադեմիականփոխանակում,համատեղհետա-

զոտություններևայլն:

(Տե՛սԵՊՀարտասահմանյանգործընկերներիթիվն

ավելացավևսմեկով,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Cooperation-with-MNRU,մուտք՝17.06.2019)

12 մարտի– ԵՊՀտնտեսագիտության և կառավարմանֆակուլտե-
տումմեկնարկեց«Տնտեսագիտությանժամանակակիցհիմնա-

հարցերը»խորագրովմիջազգայինգիտաժողովը:

(Տե՛սՏնտեսագիտությանժամանակակիցհիմնահարցերը

երիտասարդներիաչքերով,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/3rd-international-conference-Modern-

Problems-of-Economics,մուտք՝17.06.2019)

18 մարտի – ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում տեղի ունեցավ
հանդիպումԺուռնալիստներիմիջազգայինֆեդերացիայի(The

InternationalFederationof Journalists-IFJ)նախագահՋիմԲու-

մելայիհետ:

ՀանդիպմանըմասնակցումէինԺուռնալիստիկայի,Միջազ-

գայինհարաբերություններիևՍոցիոլոգիայիֆակուլտետների

ուսանողները:

Ջիմ Բումելան խոսեց ժուռնալիստիկայի վրա ժամանա-

կակից տեխնոլոգիաների դրական և բացասական ազդեցու-

թյուններիմասին՝ընդգծելովայնմիտքը,որհամացանցըևառ-

ցանց լրագրությունը լուրջմարտահրավերներեննետումամ-

սագրայինժուռնալիստիկային՝ստիպելովվերջինիսնույնպես

մուտքգործելհամաշխարհայինսարդոստայն:

Բանախոսի ելույթից հետո ուսանողները հարցեր տվեցին

հյուրին: Հարկ է նշել, որառավելաչքի էին ընկնումապագա
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լրագրողները,ովքերՋիմԲումելայինուղղեցինհեղինակային
իրավունքի, առցանց լրագրության և «տեղեկատվություն-ան-
վտանգություն» համատեքստում լրագրողական էթիկայի մա-
սինմիշարքհարցեր:

(Տե՛սՀամալսարանականներիհյուրնէրՋիմԲումելան,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Jim-

Boumelha-viited-ysu,մուտք՝07.07.1019)

26 մարտի – ԵՊՀ քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտու-
թյունների կենտրոնում տեղի ունեցավ «Իսլամական պետու-
թյունըևմերձավորարևելյանզարգացումները»խորագրովկլոր
սեղան-քննարկում:

(Տե՛սՀետազոտություններիառանցքում«Իսլամականպետություն»

խմբավորումնէ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/Islamic-state-in-focus,մուտք՝17.06.2019)

27մարտի– ԵՊՀմեծդահլիճումտեղիունեցավ«ԵՊՀօլիմպիադա-
2015»-իփակմանհանդիսավորարարողությունը:Մասնակցում
էինԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանը,պրոռեկտորներ,ֆակուլ-
տետներիդեկաններ,ամբիոնիվարիչներ,Երևանիևմարզերի
դպրոցներիտնօրեններ, պարգևիարժանացած դպրոցական-
ներ,ծնողներ:

(Տե՛ս«Երիտասարդսերունդկրթելըվեհգործէ...»,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Closing-ceremony-of-YSU-Olympiad-2015,մուտք՝17.06.2019)

17ապրիլի– ԵՊՀուսանողներիհետհանդիպեցԳերմանիայիԴաշ-
նայինՀանրապետությանԲունդեսթագիպատգամավոր,կրթա-
կան հարցերով հանձնաժողովի անդամ Թանկրեդ Շիպանս-
կին:ԿազմակերպիչըԵՊՀմիջազգայինհամագործակցության
վարչությունն է, իսկ հանդիպման առանցքում գերմանական
կրթականհամակարգնուբուհերնէին,այնտեղսովորելուևաշ-
խատելուհնարավորությունները:

(Տե՛սՀամալսարանականներիհյուրըգերմանացիպատգամավորնէր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Tankred-Schipanski-was-

received-at-YSU,մուտք՝17.06.2019)
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17 ապրիլի – Մայր բուհի ղեկավարության և ԵՊԼՀ Կոնֆուցիոսի
ինստիտուտի աջակցությամբ ԵՊՀ միջազգային հարաբերու-

թյուններիֆակուլտետումբացվեցչինարենիևչինականմշա-

կույթիկենտրոն:

Միջոցառմանը մասնակցում էր ՀՀ-ում Չինաստանի Ժո-

ղովրդականՀանրապետությանարտակարգևլիազորդեսպան

ԹիանԷրլունին։

(Տե՛սՀայ-չինականհարաբերություններիզարգացմաննորհարթակ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Chinese-

Language-and-Culture-will-be-studied-at-YSU,մուտք՝17.06.2019)

18ապրիլի– Մայրբուհի100ուսանողներ,ֆակուլտետներիդեկան-
ներ,պրոֆեսորադասախոսականկազմի,ինչպեսնաևվարչա-

կան և ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչներ՝ ԵՊՀ

ռեկտորի գլխավորությամբ, այցելեցին Ախուրյան և Արաքս

գետերիխառնարան,որտեղ,իհիշատակՀայոցցեղասպանու-

թյանանմեղզոհերի,ծաղկեպսակներիջեցրինևծաղիկներնե-

տեցինմայրԱրաքսգետը:

(Տե՛սՀիշումենքևպահանջում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/We-remember-and-demand,մուտք՝17.06.2019)

21ապրիլի– ԵՊՀկենտրոնականմասնաշենքիմեծդահլիճումտե-
ղիունեցավՀայոցցեղասպանության100-րդտարելիցիննվիր-

վածԵՊՀմիջոցառումներիցգլխավորը՝գիտխորհրդիընդլայն-

վածհանդիսավորնիստը:Մասնակցումէինհամալսարանիղե-

կավարությունը,պրոֆեսորադասախոսականկազմի,մեծթվով

ուսանողության,տարբերկառույցներիուՀայկականսփյուռքի

ներկայացուցիչներ:

(Տե՛սՑեղասպանությունիցվերածնունդ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/From-genocide-to-revival,մուտք՝17.06.2019)

25ապրիլի– ՀամալսարանականներիհետհանդիպեցինՀունաստա-
նիԱզգայինժողովինախագահԶոյիԿոնստանտապուլոսն43ու

ՀՀ-ումՀունաստանիարտակարգևլիազորդեսպանԻոաննիս
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Տայիսը:

(Տե՛սՀույնքաղաքականգործիչներըայցելեցինԵՊՀ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Zoe-

Konstantopoulou-and-Ioannis-Tayis-visited-YSU,մուտք՝17.06.2019)

29ապրիլի – ԵՊՀ-ումբացվեցերախտիքիծառուղին։ԵՊՀգրադա-
րանիմուտքիմոտ՝Չարենցիփողոցիկողմից,տեղադրվածեն

20-րդդարասկզբիմեծագույնողբերգությունըհասարակական

լայն շրջանակներում քննադատած, բողոքի ու կարեկցանքի

խոսքեր արտահայտած, ինչպես նաև հայության մի ստվար

հատվածինմահվանճիրաններիցփրկածուօգնությունցուցա-

բերածօտարազգիհայտնիգործիչներից12-իկիսանդրիները:

(Տե՛սԵՊՀ-ումբացվեցերախտիքիծառուղի,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Alley-of-Gratitude-was-opened-at-YSU,մուտք՝17.06.2019)

4մայիսի– ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետում
մեկնարկեց «Օտար լեզուների դասավանդման արդի խնդիր-
ները» խորագրով միջհամալսարանական գիտաժողովը, որը
նվիրված էրՄիջազգային հարաբերություններիֆակուլտետի
դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղոր-
դակցմանամբիոնիստեղծման5-ամյակին։

(Տե՛սՔննարկումներիկիզակետումօտարլեզուների

դասավանդմանարդիխնդիրներնեն,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Foreign-language-teaching,մուտք՝17.06.2019)

7մայիսի– ԵՊՀռոմանագերմանականբանասիրությանֆակուլտե-
տում մեկնարկեց «Միջմշակութային հաղորդակցման հմտու-

թյուններիկատարելագործումըանգլերենըորպեսօտարլեզու

ուսուցանելիս» խորագրով երկօրյա գիտաժողովը: Միջազ-

գայինգիտաժողովինմասնակցումէինինչպեսհայաստանյան,

այնպեսէլԱՄՆբուհերիուգիտականկենտրոններիներկայա-

ցուցիչներ:Նպատակն էր քննարկել ՀՀ բուհերումանգլերենի

ուսուցմաննառնչվող մի շարք գործնականխնդիրներ, որոնք
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կարևոր են հայ ուսանողների միջմշակութային հաղորդակ-

ցությանհմտություններըզարգացնելուհամար:Գիտաժողովի

բացմանը ներկա էին ԵՊՀ գիտական քաղաքականության և

միջազգայինհամագործակցությանգծովպրոռեկտորԳեղամ

Գևորգյանը, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան մշակու-

թայինբաժնիներկայացուցիչՆենսիվենՀորնը,Ռոմանագեր-

մանական բանասիրությանֆակուլտետի դեկանՍամվելԱբ-

րահամյանը,Միջմշակութայինհաղորդակցությանանգլերենի

ամբիոնի վարիչ Շուշանիկ Պարոնյանը, պրոֆեսորդասախո-

սականկազմիներկայացուցիչներ,ուսանողներևհյուրեր:

(Տե՛սՀետազոտությանառանցքումանգլերենլեզվիուսուցմանհարցերնեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Cross-cultural-

communication-and-teaching-of-English-language,մուտք՝17.06.2019)

9մայիսի– Հայրենականմեծպատերազմումտարածհաղթանակի
70-ամյակի տոնակատարությունների առթիվ ԵՊՀ պրոֆեսո-

րադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները և ուսանող-

ները ավանդույթի համաձայն «Հաղթանակ» զբոսայգի գնա-

լուցառաջ թարմ ծաղիկներ դրեցին Մայր բուհիտարածքում

գտնվողհուշարձաններիմոտ:

(Տե՛սՄերևձերհաղթանակը70տարեկանէ,տե՛սԵՊՀպաշտոնական

կայք՝http://ysu.am/news/hy/70th-anniversary-of-the-victory-in-the-

great-patriotic-war,մուտք՝17.06.2019)

12 մայիսի – ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում մեկնարկեց
«ATHENA» նախագծի արդյունքների համեմատական հե-

նանշման երկօրյա ֆորումը: Եվրամիության «Տեմպուս»

ծրագրի «ATHENA» նախագծի (Աջակցություն Եվրոպական

հարևանությանտարածքիբուհերիինքնավարությանուկայու-

նության ամրապնդմանը) ֆորումը նվիրված էր Հայաստանի,

ՈւկրաինայիևՄոլդովայիբուհականհամակարգիինքնավա-

րությանըևկայունությաննառնչվողմարտահրավերների,նա-

խագծիշրջանակներումայդուղղությամբձեռնարկվածմիջո-

ցառումներիարդյունքների,առկախնդիրներիհամեմատական
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վերհանմաննուվերլուծությանը:

(Տե՛սԻնքնավարություննուֆինանսականկայունությունը՝

որպեսբուհերիզարգացմանգլխավորնախապայման,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

ATHENA-project-in-focus,մուտք՝17.06.2019)

15մայիսի – ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումՄիջազգայինհա-
րաբերությունների ֆակուլտետի ղեկավարության աջակցու-

թյամբներկայացվեցին«ՆովայաԵվրասիա»հանդեսը,«Եվ-

րասիականինտեգրում»մագիստրոսականկրթականծրագի-

րը:

Հանդիպմանը մասնակցում էին ԵՊՀ միջազգային հարա-

բերությունների ֆակուլտետի դեկան Գեղամ Պետրոսյանը,

ՌԴսոցիալականծրագրերիաջակցությանհիմնադրամիվար-

չության նախագահ Արդրեյ Սերգիևը, «Նովայա Եվրասիա»

հանդեսիգլխավորխմբագիրԳալինաՍկորոբոգադովան,ՌԴ

հումանիտարհետազոտություններիակադեմիայինախագահ,

փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Խաչատուր Մարինոսյանը և

«Ինտեգրացիա և զարգացում» ՀԿ նախագահ, քաղաքական

վերլուծաբանԱրամՍաֆարյանը:

(Տե՛ս«Եվրասիականինտեգրում».նորկրթական

ծրագիրուսանողներիհամար,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/

news/hy/Eurasian-integration-master-program,մուտք՝17.06.2019)

հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէառկաուսուց-
ման2097շրջանավարտ՝ըստհետևյալֆակուլտետների՝Մաթե-

մատիկայիևմեխանիկայի՝39բակալավր,45մագիստրոս,Ին-

ֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի՝39բակալավր,

38մագիստրոս,Ֆիզիկայի՝11բակալավր,38մագիստրոս,Ռա-

դիոֆիզիկայի՝19բակալավր,35մագիստրոս,Դեղագիտության

ևքիմիայի՝30բակալավր,59մագիստրոս,Կենսաբանության՝

22 բակալավր, 43 մագիստրոս,Աշխարհագրությանև երկրա-

բանության՝ 51 բակալավր, 81 մագիստրոս,Պատմության՝ 89

բակալավր, 94 մագիստրոս, Միջազգային հարաբերություն-
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ների՝ 125 բակալավր, 150 մագիստրոս,Տնտեսագիտությանև

կառավարման՝62բակալավր,113մագիստրոս,Փիլիսոփայու-

թյանևհոգեբանության՝39բակալավր,66մագիստրոս,Սոցիո-

լոգիայի՝15բակալավր,36մագիստրոս,Հայբանասիրության՝

56բակալավր, 78մագիստրոս,Ժուռնալիստիկայի՝ 26բակա-

լավր,42մագիստրոս,Ռուսբանասիրության՝25բակալավր,34

մագիստրոս,Ռոմանագերմանական բանասիրության՝ 74 բա-

կալավր, 120 մագիստրոս, Արևելագիտության՝ 33 բակալավր,

44մագիստրոս,Իրավագիտության՝70բակալավր,52մագիստ-

րոս,Աստվածաբանության՝9բակալավր,10մագիստրոս,ՏՏԿՀ

կենտրոն՝18մագիստրոս,ԵՈւկենտրոն՝39մագիստրոս,Մասս

մեդիայիգիտակրթ.կենտրոն՝22մագիստրոս,Հայագիտական

հետազոտություններիինստիտուտ՝6։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ53)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանըտալիս է հեռակա ու-
սուցման բակալավրիատի 769 շրջանավարտ՝ ըստ հետևյալ

ֆակուլտետների՝Մաթեմատիկայիևմեխանիկայի՝ 5,Ինֆոր-

մատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի՝ 17,Ֆիզիկայի 9,

Ռադիոֆիզիկայի՝ 6,Դեղագիտությանև քիմիայի 41,Կենսա-

բանության՝ 29, Աշխարհագրության և երկրաբանության՝ 68,

Պատմության՝ 83, Միջազգային հարաբերությունների՝ 125,

Տնտեսագիտության և կառավարման ՝ 98, Փիլիսոփայության

և հոգեբանության 26, Հայ բանասիրության՝ 74, Ժուռնալիս-

տիկայի՝21,Ռուսբանասիրության՝20,Ռոմանագերմանական

բանասիրության՝70,Իրավագիտության՝64,Աստվածաբանու-

թյան՝13։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ54)



հունիս –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէ4շրջանավարտ(Կի-
րառականարվեստիֆակուլտետ):
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Հեռակաուսուցմանշրջանավարտներիթիվը188էր։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2014-2015

ուստարվագործունեություն,Երևան,2015,էջ670,677)

2հունիսի– ԵՊՀՌոբերտՇումանիանվանսրահում«ՀՌԿԿ-Հայաս-
տան»կենտրոնինախաձեռնությամբկազմակերպվելէրհան-

դիպում-քննարկում:

«Քաղաքականության մարտահրավերները Հայաստանի

համարտարածաշրջանայինևհամաշխարհայինտնտեսական

ցնցումներիհամատեքստում»թեմայովզեկուցումկարդացԱր-

ժույթիմիջազգայինհիմնադրամիհայաստանյանգրասենյակի

ղեկավարԹերեզաԴաբանՍանչեսը:Մասնակցումէինտար-

բերֆակուլտետների ուսանողներ, հետազոտականկենտրոն-

ներիներկայացուցիչներուերիտասարդհետազոտողներ:

(Տե՛սՔննարկմանառանցքումտարածաշրջանային

տնտեսականցնցումներնէին,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Regional-economic-issues-in-focus,մուտք՝17.06.2019)

19 հունիսի – ԵՊՀ գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում տեղի
ունեցավ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիս-

տը:Օրակարգումներառվածէր«Երևանիպետականհամալ-

սարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության հարցը: Փակ և

գաղտնիքվեարկությամբԵՊՀռեկտորիպաշտոնումմիաձայն

ընտրվեց ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արամ

Սիմոնյանը:

(Տե՛սՄայրբուհըկշարունակիղեկավարելԱրամՍիմոնյանը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Rectors-Electon,

մուտք՝17.06.2019)

26հունիսի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումկազմակերպվել
էր «Թուրքմենստանի մշտական չեզոքության կարգավիճակը

կայուն զարգացման և միջազգային կառուցողական համա-

գործակցության հիմք» խորագրով միջազգային գիտաժողո-
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վը: Կազմակերպիչներն էին ԵՊՀ ռեկտորատն ու Արևելագի-

տության ֆակուլտետի թյուրքագիտությանամբիոնը և ՀՀ-ում

Թուրքմենստանիդեսպանությունը:

(Տե՛սԹուրքմենականչեզոքության20-ամյակընշվեցգիտաժողովով,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/20th-anniversary-

of-neutrality-of-Turkmenistan,մուտք՝17.06.2019)

25օգոստոսի– ԵՊՀ-ումտեղիունեցավՎենետիկիհանձնաժողովի
անդամներիհանդիպումըՀայաստանիքաղաքականուժերիև

քաղաքացիականհասարակությաններկայացուցիչներիհետ:

ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը քննար-

կելուէինեկելՎենետիկիհանձնաժողովիանդամներՔրիստոֆ

Գրաբենվարտերը,ԱյվարսԷնձինսըևհանձնաժողովիգլխա-

վոր քարտուղարի տեղակալ Սիմոնա Գրանատա Մենղինին:

Իսկհայաստանյանկողմիցմասնակցումէինխորհրդարանա-

կան խմբակցությունների ղեկավարներ, տարբեր կուսակցու-

թյուններիանդամներ,հասարակականկազմակերպություննե-

րիներկայացուցիչներ,իրավաբաններևուրիշներ:

(Տե՛սՀանդիպմանառանցքումսահմանադրականբարեփոխումներնեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Meeting-with-

Venice-Commission-members,մուտք՝05.07.2019)

1սեպտեմբերի– ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտե-
տիառաջինկուրսեցիներիառաջինդասըվարեցՀՀԱԳնա-

խարարԷդվարդՆալբանդյանը:

(Տե՛սԱրտաքինգործերինախարարը՝ապագադիվանագետներիհյուր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Edward-

Nalbandyan-visited-YSU,մուտք՝17.06.2019)

9սեպտեմբերի – ԲելգիացիխորհրդականներըհանդիպեցինԵՊՀեվ-
րոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ուսանողների

հետ:ՀյուրերիթվումէինԲելգիայիԹագավորությանխորհրդա-

րանիպատգամավորներԱնդրեդյուԲյուսդեՎարնաֆը,Կա-
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րիմվանՕվերմեյերը,ԷրվեԴուայենը,ԺյուլիդըԳրոտը,Ֆա-

թումատաՍիդիբենևՍիմոնԶուսկինդը:

(Տե՛սԵվրոպացիպատգամավորներըայցելեցինԵՊՀ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Belgian-delegation-visited-YSU,մուտք՝17.06.2019)

9սեպտեմբերի– ԵՊՀ-իև«Հայկականծրագրեր»ընկերությանմիջև
համագործակցությանհամաձայնագիրկնքվեց:

(Տե՛սԵՊՀ-նընդլայնումէհամագործակցությունըմասնավոր

հատվածիհետ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Cooperation-with-Armenian-Programs,մուտք՝17.06.2019)

11 սեպտեմբերի – ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար Անդ-
րեյՍորոկինըպարգևատրվեցԵՊՀհուշամեդալով,որընրան

հանձնեցԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյաննիրաշխատասենյա-

կումկայացածհանդիպմանժամանակ:Մասնակցումէիննաև

ԵՊՀ պրոռեկտոր Գեղամ Գևորգյանը, Միջազգային համա-

գործակցության վարչության պետ Ալեքսանդր Մարգարովը,

Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան

ՄարատԳրիգորյանըևԿայունզարգացմանկենտրոնիղեկա-

վարՌուբենՄովսեսյանը:

Հանդիպմանընթացքումկողմերնամփոփեցինվերջինտա-

րիների համագործակցության արդյունքները, խոսեցին նաև

որոշանելիքներիմասին:

(Տե՛սԵՊՀ-նպարգևատրեցիրընկերոջնուգործընկերոջը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Andrey-Sorokinwas-

awarded-YSU-medal,մուտք՝05.07,2019)

30սեպտեմբերի – ԵՊՀռեկտորի՝N173§40ևN173§41հրամանների
համաձայն՝ համալսարանիներքինփաստաթղթաշրջանառու-

թյան, ինչպես նաև սովորողների գիտականաշխատանքների

էլեկտրոնային գործածման արդյունավետությունը բարձրաց-

նելունպատակովնախատեսվումէկիրառվելմիասնականկո-

դավորմանհամակարգ:
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ԵՊՀ փաստաթղթերը (ներքին ակտեր, պայմանագրեր,

գրություններ, նամակներ, տեղեկանքներ և այլն) այդուհետ

պատրաստվելուէինհամակարգչայինտեքստերի«Յունիկոդ»

(Unicode) կոդավորման համակարգի և դրան համապատաս-

խան հայկական տառատեսակների (Sylfaen, Arial Unicode,

ArianAMU,GHEAGrapalat,GHEAMariam)կիրառմամբ:

Ինչ վերաբերում է ուսանողներին,ապավերջիններս նույն-

պես 2015-2016 ուստարվանից գիտական աշխատանքները

(կուրսայինևավարտականաշխատանքներ,մագիստրոսական

թեզեր,թեկնածուականատենախոսություններևայլն)պետքէ

պատրաստեին«Յունիկոդ»կոդավորմանհամակարգիևդրան

համապատասխանվերընշվածհայկականտառատեսակների

կիրառմամբ՝ բացառությամբ բնագիտականֆակուլտետներում

օգտագործվողհատուկմասնագիտականծրագրերի44:

(Տե՛սԿկիրառվիհամակարգչայինմիասնականկոդավորում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Unified-encoding-wil-be-applied,մուտք՝05.07.2019)

6 հոկտեմբերի – ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլ-
տետիդասախոսներըևուսանողներըհյուրընկալելէինՀՀ-ում

Ֆրանսիայիարտակարգ և լիազոր դեսպանԺան-Ֆրանսուա

Շարպանտիեին: Նա ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում

ներկայացրեց «Ֆրանկոֆոնիան միջազգային հարաբերու-

թյուններում.Երևանումկայանալիքնախարարականհամաժո-

ղովինպատակները»թեմայովդասախոսություն:Հանդիպմանը

ներկաէինԵՊՀգիտականքաղաքականությանևմիջազգային

համագործակցության գծով պրոռեկտոր ԳեղամԳևորգյանը,

Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Գե-

ղամ Պետրոսյանը, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներ-

կայացուցիչներևուսանողներ:

(Տե՛սՀՀ-ումՖրանսիայիարտակարգևլիազորդեսպանը

դասախոսությունկարդացԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Extraordinary-and-Plenipotentiary-

Ambassador-of-France-delivered-a-lecture-at-YSU,մուտք՝17.06.2019)
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14հոկտեմբերի– ԵՊՀհայբանասիրությանֆակուլտետումմեկնար-
կեցականավորգիտնականՄանուկԱբեղյանի150-ամյակին

նվիրվածերկօրյագիտականնստաշրջանը:

(Տե՛սՄանուկԱբեղյանի150-ամյակընշանավորվեցգիտականհետազոտու-

թյուններով,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/150th-anniversary-of-Manuk-Abeghyan,

մուտք՝17.06.2019)

20հոկտեմբերի– ԵՊՀ-իև«Ջի-Ար-Սիգիտելիքիկենտրոն»ՍՊԸ-ի
միջևփոխըմբռնմանհուշագիրկնքվեց:

(Տե՛սԵՊՀ-նշարունակումէընդլայնելգործընկերներիշրջանակը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/GRC-Knowledge-

Center-to-cooperate-with-YSU,մուտք՝17.06.2019)

22 հոկտեմբերի – Տեղի ունեցավ ԵՊՀ գիտխորհրդի ընդլայնված
նիստ,որիընթացքումՀՀՍահմանադրությաննախագծիորոշ

դրույթների վերաբերյալ տեղեկություններ հաղորդեցին այն

մշակածհանձնաժողովիանդամները:

Նիստիսկզբում,որինմասնակցումէիննաևտարբերֆակուլ-

տետների ամբիոնների վարիչներ, դասախոսներ, ԶԼՄ ներ-

կայացուցիչներ և ուրիշներ, ելույթ ունեցան ԵՊՀ իրավագի-

տությանֆակուլտետիդեկանԳագիկՂազինյաննուսահմա-

նադրական իրավունքիամբիոնի վարիչԳևորգԴանիելյանը,

ովքերՀՀնախագահինառընթերսահմանադրականբարեփո-

խումներիմասնագիտականհանձնաժողովիանդամներեն:

(Տե՛սՍահմանադրականբարեփոխումներիիրազեկումըհասավ

ԵՊՀգիտխորհուրդ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Constitutional-reforms-were-discussed-at-YSU,

մուտք՝05.07.2019)

24հոկտեմբերի– Մոսկվայիմիջազգայինհարաբերություններիպե-
տական ինստիտուտի շրջանավարտների 3-րդ միջազգային

համաժողովիշրջանակներումԵՊՀէինայցելելԵվրասիական

տարածաշրջանիառաջատարբուհերիմիշարքներկայացու-
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ցիչներ:

Մասնավորապես ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Էդ-

վարդ Նալբանդյանի ուղեկցությամբ Մայր բուհի հյուրերն

էինՌԴարտաքին գործերի նախարարությանՄոսկվայի մի-

ջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի

(МГИМО) ռեկտոր Անատոլի Տորկունովը, գիտական աշխա-
տանքների գծովպրոռեկտորԵվգենիԿոժոկինը,ՌԴարտա-

քին գործերի նախարարության դիվանագիտական ակադե-

միայի գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Օլեգ

Իվանովը,Ղրղզստանիարտաքինգործերինախարարության

դիվանագիտական ակադեմիայի ռեկտոր Նուրլան Այտմուր-

զաևը,Բելառուսիպետականհամալսարանիմիջազգայինհա-

րաբերություններիֆակուլտետիդեկանՎիկտորՇադուրսկին,

Լ.Ն.Գումիլևիանվանեվրասիականազգայինհամալսարանի

միջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետիներկայացու-

ցիչ Ժանար Մեդեուբաևվան ու Ղազախստանի միջազգային

հարաբերությունների և համաշխարհային լեզուների համալ-

սարանիդասախոսԳաբիտԺումատայը:Հյուրերինընդունե-

ցինԵՊՀպրոռեկտորներԳեղամԳևորգյանըևՌուբենՄար-

կոսյանը։ԳեղամԳևորգյանըողջունեցկրթությանոլորտիներ-

կայացուցիչներին,հակիրճներկայացրեցԵՊՀպատմությունը,

կառուցվածքը, ուսումնագիտական գործընթացները, ինչպես

նաև անդրադարձավ համալսարանի՝ արտասահմանյան բու-

հերիհետմիջազգայինհամագործակցությանը:

ԱնատոլիՏորկունովըԱրևելյան լեզուներիԼազարյանճե-

մարանի 200-ամյակի առիթով ԵՊՀ ղեկավարությանը հանձ-

նեցհուշամեդալևմոսկովյանարևելագիտությանվերաբերյալ

գիրք, որի շնորհանդեսը տեղի էր ունեցել Մոսկվայի միջազ-

գայինհարաբերություններիպետականինստիտուտիշրջանա-

վարտների3-րդմիջազգայինհամաժողովիշրջանակներում:

ՊրոռեկտորԳեղամԳևորգյաննէլԵՊՀռեկտորԱրամՍի-

մոնյանիանունիցԵՊՀհուշամեդալհանձնեցМГИМО-իռեկ-
տորին:

Անատոլի Տորկունովը ԵՊՀ ղեկավարությանը փոխանցեց
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նաև ԵՏՄ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների

ասոցիացիայի ստեղծման մասին հռչակագրի նախագիծը և

նշեց,որփաստաթղթինծանոթանալուցևկառույցիստեղծման

ուհիմնադրմանվերաբերյալքննարկումներիցհետոայնկստո-

րագրվի:
(Տե՛սԵՊՀ-ումկայացավԵՏՄբուհերիասոցիացիայիանդամ

երկրներիներկայացուցիչներիհանդիպումը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Meeting-of-EurAsEC-HEI-association-at-YSU,մուտք՝05.07.2019)

2նոյեմբերի– Երևանիպետականհամալսարանումտեղիունեցավ
ԿոսովոյումևԱֆղանստանումՆԱՏՕ-իղեկավարածգործողու-
թյուններինմասնակցողհայխաղաղապահներիլուսանկարնե-
րիցուցահանդեսիբացումը:

Ներկա էինՆԱՏՕ-ի, ՀՀարտաքինգործերի ևպաշտպա-
նության նախարարությունների ներկայացուցիչներ, ՆԱՏՕ-ի
անդամերկրներիդեսպաններ,ԵՊՀպրոֆեսորադասախոսա-
կանկազմիներկայացուցիչներ,ուսանողներևուրիշներ:

(Տե՛սՑուցահանդեսիբացումըտեղիունեցավԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

An-exhibition-devoted-to-NATO-actions,մուտք՝17.06.2019)

10-11 նոյեմբերի – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական
իրավունքիամբիոնինախաձեռնությամբևՄիջազգայինիրա-
վական համագործակցության գերմանական հիմնադրամի
(IRZ) աջակցությամբ ֆակուլտետը հյուրընկալեց Դիփհոլցի
(Գերմանիա)դատարանիդատավոր,Օսնաբրյուքիհամալսա-
րանիպատվավորպրոֆեսորՀելմուտՅունեմանին:Երկօրյա
դասախոսությունների ընթացքում նա ուսանողներին ծանո-
թացրեցԳերմանիայումանչափահասներիև18-21տարեկան
երիտասարդներիքրեականպատասխանատվությանևպատ-
ժիառանձնահատկություններին։

(Տե՛սԳերմանականփորձըփոխանցումէանձամբգերմանացիդատավորը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/German-judge-shared-his-

experience,մուտք՝17.06.2019)
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17նոյեմբերի – Մեկնարկեց«Եվրասիականանվտանգությանապա-
հովմանարդիականխնդիրները»խորագրովՀավաքականան-

վտանգությանպայմանագրիկազմակերպության(ՀԱՊԿ)երի-

տասարդական2-րդդպրոցը:

ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում կայացած արարո-

ղությանըբացմանխոսքովհանդեսեկանՀԱՊԿվերլուծական

ասոցիացիայի համակարգող, քաղաքական գիտությունների

դոկտոր,պրոֆեսոր ԻգորՊանարինը, ԵՊՀ ռեկտորը, ՀՀ-ում

Բելառուսիարտակարգև լիազորդեսպանԻգորՆազարուկը,

ՀՀ-ումՂազախստանիռազմականկցորդ,գնդապետԿենժա-

բեկ Օրիմբաևը, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանու-

թյաններկայացուցիչըհանդիպմանմասնակիցներինփոխան-

ցեցՀՀ-ումՌԴարտակարգևլիազորդեսպանԻվանՎոլինկի-

նիուղերձը:

(Տե՛սՔննարկումներիկիզակետումԵվրասիական

տարածաշրջանիբազմակողմանիզարգացմանխնդիրներնեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Development-of-Eurasian-region-in-focus,մուտք՝05.07.2019)

27 նոյեմբերի – ԵՊՀԵ. Չարենցիանվան սրահումտեղի ունեցավ
«ՄատյանՍաջջադի»(իմամՍաջջադիաղոթքները)հայերեն

թարգմանությամբգրքիշնորհանդեսը:

ՄիջոցառմանըներկաէինԱհլալ-Բեյթիհամաշխարհային

համագումարի գլխավոր քարտուղար այաթոլլա Մոհամմադ

ՀասանԱխթարիին,ՄայրԱթոռիարտաքինհարաբերություն-

ների և արարողակարգի բաժնի տնօրենԳերաշնորհ Տ. Նա-

թանարքեպիսկոպոսՀովհաննիսյանը,ՀՀ-ումԻրանիԻսլամա-

կանՀանրապետության(ԻԻՀ)արտակարգևլիազորդեսպան

ՍեյեդՔազեմՍաջադին,ԵՊՀգիտականքաղաքականության

ևմիջազգայինհամագործակցությանգծովպրոռեկտորԳեղամ

Գևորգյանը,ԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտետիիրանագի-

տությանամբիոնիվարիչիպաշտոնակատարՎարդանՈսկա-

նյանը, ԻԻՀ դեսպանության մշակույթիխորհրդականՄաջիդ

Մեշքին,դեսպանությանաշխատակիցներ,ԵՊՀպրոֆեսորա-
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դասախոսականկազմիներկայացուցիչներ,ուսանողներ,հյու-

րեր:

(Տե՛սՀայ-իրանականկապերնամրանումեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Armenian-Iranian-ties-strengthenմուտք՝17.06.2019)

23դեկտեմբերի– ԵՊՀգիտականխորհրդինիստերիդահլիճումտեղի
ունեցավԵՊՀհոգաբարձուներիխորհրդիհերթականնիստը:

(Տե՛սԿայացավԵՊՀհոգաբարձուներիխորհրդիհերթականնիստը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/YSU-

Board-session-2015,մուտք՝17.06.2019)

25 դեկտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդի նիստերի դահլիճումտեղի ու-
նեցավ«Երևանիհամալսարան»պաշտոնաթերթի95-ամյակին

նվիրվածհանդիսավորմիջոցառումը:

(Տե՛սՀՀամենաերկարակյացթերթը՝«Երևանիհամալսարան»-ը

95տարեկանէ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Yerevan-University-newspaper-is-95-years-old,մուտք՝17.06.2019)
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2015-2016ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-
րանում դասավանդում էին 212պրոֆեսորներ, 585 դոցենտներ, 372
ասիստենտներ,383դասախոսներ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2018,էջ18)

2015-2016ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-
րանիառկաուսուցմանբակալավրիատումսովորումէր11680ուսա-
նող,մագիստրատուրայում՝1757ուսանող,ասպիրանտուրայում՝127
ասպիրանտ,հեռակաուսուցմանբակալավրիատում՝3255ուսանող,
մագիստրատուրայում՝ 948 ուսանող, ասպիրանտուրայում՝ 288 աս-
պիրանտ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2018,էջ52)

2015-2016 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում
(առկաուսուցում)սովորողուսանողներիթիվը, ըստֆակուլտետնե-
րի,հետևյալնէր՝Բնականգիտությունների՝68,Հումանիտարգիտու-
թյունների՝327,Տնտեսագիտության՝158,Կիրառականարվեստի՝88։

Հեռակաուսուցմանբաժնիուսանողներիթիվը1033էր։
(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ415,417,424,427,430)

հունվար – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէհեռակաու-
սուցմանմագիստրատուրայի423շրջանավարտ՝ըստհետևյալ
ֆակուլտետների՝ Կենսաբանության՝ 5, Աշխարհագրության և
երկրաբանության՝ 11,Պատմության՝ 24,Միջազգայինհարա-
բերությունների՝93,Տնտեսագիտությանևկառավարման՝145,
Փիլիսոփայության և հոգեբանության՝ 30, Սոցիոլոգիայի՝ 20,
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Հայբանասիրության՝25,Ժուռնալիստիկայի՝7,Ռոմանագեր-
մանականբանասիրության՝22,Իրավագիտության՝41։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2016,էջ54)

26հունվարի– ԵՊՀղեկավարությունըհյուրընկալեցԵԽկրթության
տնօրենության՝ԱՊՀ-ում ևԿենտրոնականԱսիայումտարա-
ծաշրջանային և երկկողմանի համագործակցության բաժնի
ղեկավարԿատյաԴոլգովա-ԴրեյերինևԵԽերևանյանգրա-
սենյակիներկայացուցիչԼիանաԱմիրբեկյանին:

Հանդիպման ընթացքում ԵՊՀ ռեկտորը նախ ներկայաց-
րեցՄայրբուհումիրականացվողհակակոռուպցիոնծրագրերի
որոշ մանրամասներ,ապահավելեց, որԵՊՀ-նպատրաստէ
համագործակցելումիջազգայինկառույցներիհետ:Այդխնդրի
մասինառավելհանգամանալիցխոսեցիննաևԵՊՀպրոռեկ-
տորները:

(Տե՛սՔննարկումներկոռուպցիայիդեմպայքարիշրջանակներում,
տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Discussions-in-the-

framework-of-the-corruption-combat,մուտք՝20.06.2019)

3փետրվարի– ԵՊՀիրավագետներըհյուրընկալելէինՄիջազգային
իրավականհամագործակցությանգերմանականհիմնադրամի
(IRZ)հարավկովկասյանբաժնիղեկավարԹերեզաԹալհամե-
րինևհայաստանյանգրասենյակիղեկավարՆելլիԹումասյա-
նին: Հանդիպմանը մասնակցում էին ԵՊՀ իրավագիտության
ֆակուլտետիդեկանԳագիկՂազինյանըևքրեականիրավուն-
քիամբիոնիդոցենտԱննաՄարգարյանը:

(Տե՛սԲազմաբնույթծրագրերապագաիրավագետներիհամար,
տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/
Various-projects-for-future-lawyers,մուտք՝20.06.2019)

16փետրվարի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումՊՆներկա-
յացուցիչներըհանդիպեցինուսանողներիհետ:

(Տե՛սԱյլընտրանքայինծառայությանհնարավորություն

համալսարանականներիհամար,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Alternative-military-service,մուտք՝20.06.2019)
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16փետրվարի–ԵՊՀհայբանասիրությանֆակուլտետումտեղիու-
նեցավակադեմիկոսներԱրսենՏերտերյանի, ԷդվարդՋրբա-

շյանիևՀրանտԹամրազյանիկիսանդրիներիբացմանհանդի-

սավորարարողությունը:

(Տե՛սԵՊՀ-ումտեղադրվեցինմեծանունակադեմիկոսների

կիսանդրիները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/Busts-of-eminent-academicians,մուտք՝05.07.2019)

22փետրվարի– ԵՊՀգիտականխորհրդինիստերիդահլիճումնշվեց
Մայրբուհիգրադարանի95-ամյակը:

(Տե՛սԵՊՀգրադարանը95տարեկանէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

YSU-Library-is-95-years-old,մուտք՝20.06.2019)

23փետրվարի– ԵՊՀգիտականխորհրդինիստերիդահլիճումԵՊՀ
դասախոսներիևուսանողներիհյուրնէրՀՀ-ումԱՄՆարտա-

կարգ և լիազոր դեսպանՌիչարդ Միլսը: Հանդիպմանը մաս-

նակցումէինԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանը,պրոռեկտորները,

մի շարք ֆակուլտետների դեկաններ և պրոֆեսորադասախո-

սականկազմիներկայացուցիչներ,ինչպեսնաևՄիջազգային

հարաբերությունների,Իրավագիտության,Սոցիոլոգիայիֆա-

կուլտետների և Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտ-

րոնիուսանողներ:

(Տե՛սԱՄՆդեսպանըդասախոսությունկարդաց

համալսարանականներիհամար,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Richard-Mills-was-received-at-YSU,

մուտք՝20.06.2019)

25փետրվարի– ԵՊՀկենսաբանությանֆակուլտետիմանրէաբանու-
թյան,բույսերիևմանրէներիկենսատեխնոլոգիայիամբիոնում

դասախոսությամբհանդեսեկավկենս.գիտ.դոկտոր,պրոֆե-

սոր,ՌԴԲելգորոդիպետականազգայինհետազոտականհա-

մալսարանի կենսատեխնոլոգիայի և մանրէաբանության ամ-
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բիոնիվարիչԻրինաԲատլուցկայան:

(Տե՛սԶարգացմաննորհեռանկարներկենսատեխնոլոգիայի

ոլորտում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/New-prospects-in-the-field-of-biotechnology,մուտք՝20.06.2019)

2մարտի – ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանըհյուրընկալեցԲելգորո-
դիհետազոտականհամալսարանիֆարմացիայիֆակուլտետի

դեկան Իրինա Սպիչակին: Կողմերը քննարկեցին քիմիայի և

դեղագործությանոլորտումշահավետհամագործակցությանև

գիտակրթականծրագրերիիրականացմանհնարավորություն-

ները:ՀանդիպմանըմասնակցումէիննաևԵՊՀուսումնական

աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյա-

նը, գիտական քաղաքականության և միջազգային համագոր-

ծակցության գծովպրոռեկտորԳեղամԳևորգյանը, ԵՊՀ դե-

ղագիտությանևքիմիայիֆակուլտետիպրոֆեսորԱշոտՍա-

ղյանը:ՀանդիպմանավարտինԵՊՀ-իևՌԴԲելգորոդիհետա-

զոտականհամալսարանիմիջևհամագործակցությանհամա-

ձայնագիրկնքվեց:

(Տե՛սՓոխգործակցությունկծավալվիքիմիայիբնագավառում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Cooperation-with-BRU,

մուտք՝18.06.2019)

3 մարտի – ՀՀ ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին շնորհվեց
ԵՊՀպատվավորպրոֆեսորիկոչումը:

(Տե՛սՀՀԱԳնախարարը՝ԵՊՀպատվավորպրոֆեսոր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Edward-Nalbandyan-YSU-Honorary-Professor,մուտք՝18.06.2019)

11մարտի– ԵՊՀպատմությանթանգարանումտեղիունեցավ«Մայր
բուհըևմենք»խորագրովուսանողականմրցույթ:

ԵՊՀպատմությանթանգարանի,ՊատմությանևՌոմանա-

գերմանական բանասիրության ֆակուլտետների ղեկավարու-

թյան և ուսանողական գիտական ընկերությունների կազմա-



571

2016

կերպածմրցույթընվիրվածէրՀՀանկախության25-ամյակին:

(Տե՛սՄրցումենուսանողները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Competition-for-students,մուտք՝23.06.2019)

15մարտի– ԵՊՀպատմությանֆակուլտետումտեղիունեցավ«Նե-
մեսիս» գործողությանը նվիրված միջոցառում, որտեղ ցու-

ցադրվեց նաև ֆիլմ, որում մասնագետները ներկայացնում և

վերլուծումէինպատմությանանցածայդէջնուփաստում,թե

գործողություններըորքանովենշաղկապվածմեկըմյուսին:

(Տե՛սՄարտի15-ը«Նեմեսիս»գործողությանօրնէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Nemesis-operation-in-focusմուտք՝20.06.2019)

16մարտի– ԵՊՀպատմությանֆակուլտետում«Արվեստըևքաղա-
քականությունը» թեմայով դասախոսություն կարդաց ԱՄՆ

Կալիֆորնիայիհամալսարանիդասախոս,պրոֆեսորՓոլֆոն

Բլումը:

(Տե՛սՆերկայացվեցինաֆրո-ամերիկյանարվեստի

առանձնահատկությունները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Paul-Von-Blum-was-received-at-YSU,

մուտք՝18.06.2019)

19մարտի– ԵՊՀմիշարքդասախոսներԱրցախիմարտականհեր-
թապահություն իրականացնող զորամասերում հանդես եկան

ՀՀանկախության25-ամյակիննվիրվածդասախոսություննե-

րով,որոնցնպատակնէրնպաստելբանակ-հասարակություն

կապի ամրապնդմանը, զինվորների ռազմաքաղաքական գի-

տելիքներիզարգացմանըևնրանցմարտականոգուբարձրաց-

մանը:

(Տե՛սԵՊՀ-բանակկապնամրապնդվումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

YSU-Army-ties-strengthen,մուտք՝20.06.2019)
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30մարտի– ԵՊՀտեղեկատվականտեխնոլոգիաների(ՏՏ)կրթական
և հետազոտական կենտրոնում տեղի ունեցավ «Ցանցային

վիրտուալիզացում»խորագրովառցանցսեմինար-դասընթաց,

որըկազմակերպվելէրԵՊՀշրջանավարտներիևկարիերայի

կենտրոնի ու «ԱՐՓԱ» ինստիտուտի համագործակցության

շրջանակում:ԴասախոսեցՀյուսիսայինԿարոլինայիհամալ-

սարանիդոկտորՋորջՌուսքասը։

(Տե՛սՑանցայինվիրտուալիզացումևոչմիայն...,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Network-virtualization-and-not-only,մուտք՝20.06.2019)

2ապրիլի – Արցախա-ադրբեջանականշփմանգծիհարավային,հա-
րավարևելյանևհյուսիսարևելյանուղղություններովԱդրբեջա-

նիզինվածուժերըձեռնարկումեն բացահայտհարձակողա-

կանգործողություններ`այլզինատեսակներիհետմիասինօգ-

տագործելովհրետանի,զրահատեխնիկաևօդուժ:

Բացիառաջնագծում ընթացող մարտերից, հակառակորդը

հրետանայինհարվածներէհասցնումԱրցախիՀանրապետու-

թյանխաղաղբնակավայրերիևմիշարքզորամասերիմշտա-

կանտեղակայմանվայրերին45:

(ՏեսԱրցախիՀանրապետությանպաշտպանությաննախարարության

պաշտոնականկայք՝http://nkrmil.am/news/view/198

մուտք՝06.07.2019)

6ապրիլի – ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանիաշխատասենյակումբու-
հիղեկավարությունըհանդիպեցԱզգայինհետազոտականհա-

մալսարանիՍանկտՊետերբուրգիմասնաճյուղիէկոնոմիկայի

բարձրագույն դպրոցի տնօրենի տեղեկալ Վալերի Գորդինի,

ԱրևելագիտությանևաֆրիկագիտությանբաժնիդոցենտԱլեք-

սեյՕբրազցովիևԷկոնոմիկայիբաժնիղեկավարՍերգեյՍլո-

բոդյանիհետ:ՀանդիպմանըներկաէիննաևԵՊՀմիջազգային

համագործակցության և գիտական քաղաքականության գծով

պրոռեկտոր Գեղամ Գևորգյանը, ուսումնական աշխատանք-

ներիգծովպրոռեկտորԱլեքսանդրԳրիգորյանը,Միջազգային
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համագործակցության վարչությանպետԱլեքսանդրՄարգա-

րովը, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի

դեկանՄարատԳրիգորյանը,Միջազգայինհարաբերություն-

ներիֆակուլտետիդեկանԳեղամՊետրոսյանը,ինչպեսնաև

ներկայացուցիչներԱրևելագիտության ու Տնտեսագիտության

ևկառավարմանֆակուլտետներից:

(Տե՛սԵՊՀ-նպատրաստակամէհամագործակցելուռուսական

բուհերիհետ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/

news/hy/Cooperation-with-Russian-HEI,մուտք՝18.06.2019)

6 ապրիլի – ԵՊՀ-ում անցկացվեց «Տեղեկատվական անվտանգու-
թյունըևտեղեկատվականպատերազմներըհայ-ադրբեջանա-

կանհակամարտությանհամատեքստում»խորագրովգործնա-

կանդասընթաց:ԵՊՀմարտականպատրաստությանակումբի

նախաձեռնությամբկազմակերպվածայդմիջոցառմանըմաս-

նակցումէինբուհիտարբերֆակուլտետներիուսանողներ:

(Տե՛սՏեղեկատվականանվտանգությանդասընթաց

ուսանողներիհամար,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/Information-security-courses,մուտք՝20.06.2019)

11ապրիլի – Իրավագիտության ֆակուլտետի դատական նիստերի
դահլիճումհամալսարանականներիհամարդասախոսություն-

ներ կարդաց Ստոկհոլմի համալսարանի իրավագիտության

ֆակուլտետի դեկան,ՄԱԿ-իԵՏՀՕրհուսի կոնվենցիայի հա-

մապատասխանության կոմիտեի նախագահ, պրոֆեսոր Յո-

նասԷբբեսսոնը:

(Տե՛սԲնապահպանություն.լոկալևհամընդհանուրխնդիրներ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Professor-Jonas-Ebbesson-delivered-a-lecture-at-YSU-Faculty-of-Law,

մուտք՝19.06.2019)

12ապրիլի– ՄոսկվայիՄ.Լոմոնոսովիանվանպետականհամալսա-
րանումկայացածԵվրասիականհամալսարաններիասոցիա-

ցիայիխորհրդիընդլայնվածնիստինպատակնէրամրապնդել
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ևզարգացնելեվրասիականհամալսարաններիմիջևկրթական

ուգիտականհամագործակցությունը:
Հայաստանից մասնակցեց ԵՊՀ ուսումնական աշխա-

տանքներիգծովպրոռեկտորԱլեքսանդրԳրիգորյանը։
(Տե՛սԿստեղծվիԵվրասիականցանցայինհամալսարան,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Eurasian-network-university,մուտք՝05.07.2019)

15ապրիլի– ԵՊՀմեծդահլիճումտեղիունեցավ«ԵՊՀօլիմպիադա-
2016»-իպարգևատրմանևփակմանհանդիսավորարարողու-
թյունը:

(Տե՛ս340դպրոցականներարժանացանդիպլոմներիև

գովասանագրերի,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Closing-ceremony-of-YSU-Olympiad-2016,մուտք՝19.06.2019)

22ապրիլի– ԵՊՀռեկտորիաշխատասենյակումբուհիղեկավարու-
թյունը հյուրընկալեցԿիպրոսի համալսարանի ռեկտորԿոնս-
տանտինոս Քրիստոֆիդեսին: Հանդիպմանը ներկա էին նաև
ԵՊՀուսումնականաշխատանքների գծովպրոռեկտորԱլեք-
սանդրԳրիգորյանը,գիտականքաղաքականությանևմիջազ-
գայինհամագործակցությանգծովպրոռեկտորԳեղամԳևոր-
գյանըևՄիջազգայինհամագործակցությանվարչությանպետ
ԱլեքսանդրՄարգարովը:

ԵՊՀ և Կիպրոսի համալսարանի ռեկտորները ստորագրե-
ցինհամագործակցությաննորհամաձայնագիր:

(Տե՛սԵՊՀ-իևԿիպրոսիհամալսարանիմիջևկապնամրապնդվումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Delegation-of-the-

University-of-Cyprus-visited-YSU-1461426708,մուտք՝19.06.2019)

26ապրիլի– ԵՊՀսոցիոլոգիայիֆակուլտետում դասախոսությամբ
հանդեսեկավՖրանսիայիՌեննեսիհամալսարանի(University
ofRennes)պրոֆեսորՇտեֆենՌոթը(SteffenRoth)46:

(Տե՛սՄասնագիտականդասախոսությունսոցիոլոգներիհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Lecture-for-sociologists,մուտք՝19.06.2019)
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28ապրիլի – ԵՊՀգիտականխորհրդինիստերիդահլիճումռեկտո-
րատիընդլայնվածնիստիժամանակԵՊՀռեկտորըհայազգի

բարերար,«Տավիտյան»հիմնադրամինախագահ,ծրագրային

ապահովմամբզբաղվող«Սինքսորթ»ընկերությանհիմնադիր

ԱսոՏավիտյանին47հանձնեցԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչ-

մանվկայագիրը:

(Տե՛սՀայազգիբարերարԱսոՏավիտյանինշնորհվեց

ԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Aso-Tavityan-YSU-honorary-doctor,մուտք՝

19.06.2019)

2մայիսի– Հայբանասիրությանֆակուլտետիդահլիճումտեղի ու-
նեցավ գրաբար բնագրերին նվիրված դասախոսությունների

շարք:

(Տե՛սՆերկայացվեցինգրաբարբնագրերիհետաշխատանքի

յուրահատկությունները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Grabar-language-in-focus,մուտք՝19.06.2019)

16մայիսի– ԵՊՀ-իևՄոսկվայիպետականմանկավարժականհա-
մալսարանի միջև կնքվեց համագործակցության համաձայ-

նագիր՝ հետևյալ ուղղությունների շուրջ՝ գիտական և մանկա-

վարժական բարձր որակավորմամբ կադրերի պատրաստում,

բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստում,

լրացուցիչպրոֆեսիոնալկրթությանհամակարգիզարգացում,

հումանիտարևհասարակականգիտություններիհետազոտու-

թյուն, բնական և ճշգրիտ գիտությունների հետազոտություն,

տեխնոլոգիաների զարգացում, հեռաուսուցման համակարգի

զարգացում:Համագործակցություննիրականացվելուէինչպես

կադրերիփորձիփոխանակմանծրագրերիմիջոցով,այնպեսէլ

համատեղկրթականծրագրերիմշակմամբուիրականացմամբ:

(Տե՛սԵՊՀ-նընդլայնումէհամագործակցությանսահմանները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Cooperation-with-Moscow-colleagues,մուտք՝19.06.2019)
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18 մայիսի – ԵՊՀ-ի և Ինդոնեզիայի համալսարանի միջև համա-
գործակցություն ծավալելու և հետագայումայն զարգացնելու
նպատակովՄայր բուհ էինայցելել Ինդոնեզիայի համալսա-
րանի ռեկտորՄուհամմադԱնիսը և նույն համալսարանի մի-
ջազգայինգրասենյակիղեկավարՄելդաՔամիլԱրիանդոն:
ԵՊՀ-իևԻնդոնեզիայիհամալսարանիմիջևստորագրվեցհա-
մագործակցությանպայմանագիր:

(Տե՛սԵՊՀ-ննորգործընկերունի,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Delegation-of-University-of-

Indonesia-visited-YSU,մուտք՝19.06.2019)

20 մայիսի – ԵՊՀ դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետում տե-
ղի ունեցավ ուսումնագիտական մի շարք լաբորատորիաների
հանդիսավորբացումը:

(Տե՛սԴեղագիտությանոլորտըզարգացմանլուրջմիտումներունի,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Pharmacology-field-in-focus,մուտք՝19.06.2019)

24 մայիսի – Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան
գրասենյակի ղեկավար Թերեզա Դաբան Սանչեսը ԵՊՀ-ում
ներկայացնում է Հայաստանի տնտեսական զարգացումնե-
րիմիտումները:Նախաձեռնողներնէին«Հետազոտականռե-
սուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան» հիմ-
նադրամը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստա-
նյանգրասենյակըևԵրևանիպետականհամալսարանը:

(Տե՛սՀայաստանիտնտեսականքաղաքականությանմարտահրավերները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Teresa-Daban-

Sanchez-visited-YSU,մուտք՝19.06.2019)

31մայիսի– Իսպանացիգրող,ճարտարապետԳոնսալոԳուարչին
հանձնվեցինԵՊՀպատվավորդոկտորիվկայական,ԵՊՀոս-
կեմեդալևպատվավորդոկտորիհամարնախատեսվածար-
ձաթաձույլմատանի՝ԵՊՀխորհրդանիշով:

(Տե՛սԳոնսալոԳուարչը՝ԵՊՀպատվավորդոկտոր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Gonzalo-Guarch-YSU-Honorary-Doctor,մուտք՝20.06.2019)
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հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէառակաուսուց-
ման4227շրջանավարտ՝ըստհետևյալֆակուլտետների՝Մա-

թեմատիկայիևմեխանիկայի՝152բակալավր,54մագիստրոս,

Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի՝188բակա-

լավր,28մագիստրոս,Ֆիզիկայի՝96բակալավր,36մագիստրոս,

Ռադիոֆիզիկայի՝93բակալավր,35մագիստրոս,Դեղագիտու-

թյան և քիմիայի՝ 111 բակալավր, 75 մագիստրոս, Կենսաբա-

նության՝101բակալավր,80մագիստրոս,Աշխարհագրության

ևերկրաբանության՝180բակալավր,65մագիստրոս,Պատմու-

թյան՝229բակալավր,90մագիստրոս,Միջազգայինհարաբե-

րությունների՝280բակալավր,118մագիստրոս,Տնտեսագիտու-

թյանևկառավարման՝256բակալավր,81մագիստրոս,Փիլիսո-

փայությանևհոգեբանության՝104բակալավր,56մագիստրոս,

Սոցիոլոգիայի՝95բակալավր,37մագիստրոս,Հայբանասիրու-

թյան՝ 183 բակալավր, 60 մագիստրոս,Ժուռնալիստիկայի՝ 74

բակալավր,27մագիստրոս,Ռուսբանասիրության՝94բակա-

լավր,27մագիստրոս,Ռոմանագերմանականբանասիրության՝

495բակալավր,118մագիստրոս,Արևելագիտության՝124բա-

կալավր, 32 մագիստրոս, Իրավագիտության՝ 153 բակալավր,

47մագիստրոս,Աստվածաբանության՝ 58բակալավր, 19մա-

գիստրոս, ՏՏԿՀ կենտրոն՝ 20 մագիստրոս, ԵՈւ կենտրոն՝ 26

մագիստրոս,Մասսմեդիայիգիտակրթականկենտրոն՝24մա-

գիստրոս,Հայագիտականհետազոտություններիինստիտուտ՝

6մագիստրոս։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ53)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանըտալիս է հեռակա ու-
սուցման բակալավրիատի 543 շրջանավարտ՝ ըստ հետևյալ

ֆակուլտետների՝ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմա-

տիկայի՝ 14, Ֆիզիկայի՝ 2, Ռադիոֆիզիկայի՝ 6, Դեղագիտու-

թյանևքիմիայի48,Կենսաբանության՝17,Աշխարհագրության

ևերկրաբանության՝59,Պատմության՝57,Միջազգայինհարա-

բերությունների՝88,Տնտեսագիտությանևկառավարման ՝42,
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Փիլիսոփայությանևհոգեբանության՝31,Սոցիոլոգիայի՝7,Հայ

բանասիրության՝30,Ժուռնալիստիկայի՝16,Ռուսբանասիրու-

թյան՝9,Ռոմանագերմանականբանասիրության՝53,Իրավա-

գիտության՝54,Աստվածաբանության՝10։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ54)



հունիս–ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէառկաուսուցմանշրջա-
նավարտներ՝ըստհետևյալֆակուլտետների՝Բնականգիտու-

թյունների՝ 13, Հումանիտար գիտությունների՝ 89, Տնտեսագի-

տության՝53,Կիրառականարվեստի՝34։

Հեռակաուսուցմանշրջանավարտներիթիվը161էր։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2015-2016

ուստարվագործունեություն,Երևան,2016,էջ415,418,425,427,430)

3 հունիսի – ԵՊՀ-ում մեկնարկեց Իմամ Խոմեյնու մահվան 27-րդ

տարելիցին նվիրված հայ-իրանական միջազգային գիտաժո-

ղովը: ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչության

նախաձեռնած «Իմամ Խոմեյնու գաղափարների ու տեսա-

կետների վերլուծությունը» խորագրով գիտաժողովին ներկա

էինԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանը,ԵՊՀարևելագիտության

ֆակուլտետի դեկանԳուրգեն Մելիքյանը, Իրանագիտության

ամբիոնիվարիչՎարդանՈսկանյանը,ՀՀ-ումԻրանիԻսլամա-

կանՀանրապետության(ԻԻՀ)արտակարգևլիազորդեսպան

ՍեյեդՔազեմՍաջադին, Իրանիպետական բարեգործական

(Օղաֆ) հիմնադրամի նախագահԱլիՄոհամադիիՍիրաթին,

համալսարանականներ,հյուրերևԻԻՀդեսպանատաններկա-

յացուցիչներ:

(Տե՛սՀայ-իրանականգիտաժողովընվիրվածէրԻմամ

Խոմեյնուգաղափարախոսությանը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Armenian-Iranian-conference-was-dedicated-to-Imam-

Khomeini,մուտք՝20.06.2019)

7 հուլիսի – Տեղի ունեցավ ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստը, որում հաս-
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տատվեցին բուհի՝ մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուց-

վածքն ու բովանդակությունը: Այն նախատեսում էր 2016-

2017ուստարվահամարվերանայելմագիստրատուրայի,իսկ

2017-2018ուստարվաընթացքում՝ բակալավրիատիկրթական

ծրագրերը:

«Ըստ ներկայացված փաստաթղթի՝ մագիստրատուրայի

1-ինկիսամյակըբաղկացածէմիայնընդհանուրևընդհանուր

մասնագիտական դասընթացներից, 2-րդ կիսամյակը բաղկա-

ցած էպարտադիր մասնագիտական դասընթացներից, 3-րդը

՝ կամընտրական դասընթացներից, իսկ վերջինն ամբողջու-

թյամբհետազոտականէ:Հետազոտականկրթամասումմնա-

ցել են գիտականսեմինարը (4 կիսամյակ), մասնագիտական

պրակտիկան և թեզը»,- փոփոխություններից հիմնականները

նշեց ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

ԱլեքսանդրԳրիգորյանը:

Նույն նիստում ԵՊՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանա-

վարտների բավարարվածության վերաբերյալ 2014-2015 ուս-

տարվա հարցումների արդյունքները դարձյալ ներկայացրեց

պրոռեկտորԱլեքսանդրԳրիգորյանը:2014թ.հարցմանըմաս-

նակցելէր3496(71.7%),իսկ2015թ.՝2594(81.5%)շրջանա-

վարտ:Արդյունքներիվերլուծությունըցույցէրտալիս,որընդ-

հանուրառմամբ շրջանավարտները գոհ էին ստացածկրթու-

թյունից, և նրանցգերակշիռմեծամասնությունըիրծանոթնե-

րինխորհուրդկտարդիմելուԵՊՀ:

(Տե՛սՎերանայվելէԵՊՀմագիստրոսիկրթականծրագիրը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Master-s-program-has-been-revised,մուտք՝05.07.2019)

25 օգոստոսի – ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում մեկնարկեց
«Հայկական աշխարհը համացանցում» խորագրով միջազ-

գայիներկօրյագիտաժողովը:ՀՀսփյուռքինախարարության

և ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի

համատեղ ջանքերով, ՀՀ ԿԳՆ գիտությանպետական կոմի-

տեի հետ համագործակցությամբ կազմակերպված գիտաժո-
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ղովըհամախմբելէրՀայաստանիևՍփյուռքիհայագիտական

կենտրոններիներկայացուցիչներին:

(Տե՛սՀայաստաննուՍփյուռքըմեկհարթակում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Conferance-at-YSU-IAS,մուտք՝20.06.2019)

14սեպտեմբերի– ԵՊՀժուռնալիստիկայիֆակուլտետումտեղիու-
նեցավ հանդիպում գերմանացի հայտնի PR մասնագետ, ճա-

ռագիր(Speechwriter),ազգությամբհայՎազրիկԲազիլիհետ։

Մասնակցումէինոչմիայնֆակուլտետիուսանողներնուդա-

սախոսները,այլևոլորտիմասնագետներ,որոնցհետաքրքրում

էրPR-իևհաղորդակցությանեվրոպականփորձը։

(Տե՛սPRևհաղորդակցություն.գերմանականփորձըՀայաստանում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Vazrik-Bazil-at-YSU,մուտք՝19.06.2019)

16սեպտեմբերի– ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումպետհամալ-
սարանի դասախոսներին և ուսանողներին հյուրընկալվել էին

«Россия 24»,«Первый канал»,«НТВ»,«РЕН ТВ»ևմիշարք
այլ հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր

Հայաստան էին այցելել «Տեֆի-համագործակցություն» 6-րդ

միջազգայինհեռուստատեսայինփառատոնիշրջանակներում:

(Տե՛սՀեղինակավորփառատոնիմասնակիցներնայցելեցին

Մայրբուհ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Festival-participants-at-YSU,մուտք՝07.07.2019)

19սեպտեմբերի– Երևանի«ԱնիՊլազա»հյուրանոցումմեկնարկեց
ԱՊՀ երկրների «Զոլ-ժել-2016»48 4-րդ միջազգային հնգօրյա

գիտաժողովը, որը կազմակերպել էր ԵՊՀ դեղագիտության և

քիմիայիֆակուլտետիանօրգանականևանալիտիկքիմիայի

ամբիոնը:Գիտաժողովընվիրվածէրժամանակակիցնյութա-

գիտությանառավելարագզարգացողևհեռանկարայինբնա-

գավառներիցմեկին՝«Զոլ-ժել»սինթեզին,ինչպեսնաևօրգա-

նական միացությունների, գործառութային նյութերի և հիբրի-
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դային դիսպերսիաների ուսումնասիրությանը: Հայաստանի,

Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ուկրաինայի,Վրաստանի,Ֆրան-

սիայի,ՍլովակիայիևԼեհաստանիգիտնականներինողջունեց

ԵՊՀդեղագիտությանևքիմիայիֆակուլտետիանօրգանական

ևանալիտիկքիմիայիամբիոնիպրոֆեսորՀամբարձումԽա-

չատրյանը:

(Տե՛ս«Զոլ-ժել»նորխոսքժամանակակիցքիմիայիոլորտում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Sol-Gel-4th-international-conference,մուտք՝20.06.2019)

20 սեպտեմբերի –ԵՊՀ-ում էր հյուրընկալվել ՀՀ-ումՎենեսուելայի
գործերի ժամանակավոր հավատարմատարԱլվարո Սանչես

Կորդերոն։

(Տե՛սԱլվարոՍանչեսԿորդերո.«Մերժողովուրդներնիրարլավծանոթչեն»,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Venezuelan-Charge-d-

Affaires-to-the-RA-Alvaro-Sanchez-Cordero-visited-YSU,մուտք՝19.06.2019)

22 սեպտեմբերի– ԵՊՀգիտականխորհրդի դահլիճումտեղի ունե-
ցավ «DOCMEN» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված

աշխատանքայինքննարկում:

ԵՊՀ-իմասնակցությամբսա«Էրասմուս+»-իառաջինծրա-

գիրնէր:Այննվիրվածէրմիկրոէլեկտրոնիկայիգծովկրթական

ծրագրերի և կրթական մոդուլների զարգացմանը գործընկեր

համալսարաններում:

(Տե՛սՄայրբուհումմեկնարկեց«Էրասմուս+»-ինործրագիրը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Erasmus-plusմուտք՝19.06.2019)

23սեպտեմբերի – ԵՊՀտնտեսագիտությանևկառավարմանֆակուլ-
տետի ղեկավարության, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնի-

կականհամալսարանի(ՀԱՊՀ)ևՕլդենբուրգիԿարլֆոնՕսեց-

կու անվան համալսարանի տնտեսագիտական կրթության

ինստիտուտինախաձեռնությամբկայացավ«Համակարգված

և կայուն էներգաարդյունավետություն Հայաստանում-Սիներ-
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գիա»նախագծիեզրափակիչսեմինարը:

(Տե՛սԷներգաարդյունավետությանբարձրացմանհարցերնակտուալեն,տե՛ս

ԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Energy-efficiency-issues-are-in-

focus,մուտք՝05.07.2019)

24սեպտեմբերի – ԵՊՀմինչհամալսարանականկրթությանվարչու-
թյան նախաձեռնությամբ ուսուցիչների վերապատրաստման

ծրագրիշրջանակումՄայրբուհայցելեցԱրցախիՇոշգյուղի

ՍարգիսԱբրահամյանիանվանմիջնակարգդպրոցիուսուցչա-

կանանձնակազմը։

(Տե՛սԱրցախիուսուցիչներըՄայրբուհումէին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Artsakh-tutors-visited-YSU,մուտք՝20.06.2019)

3 հոկտեմբերի– ԵՊՀ ռեկտորիաշխատասենյակումՄայր բուհի և
Ուրուգվայի համալսարանի միջև համագործակցությանպայ-

մանագիրկնքվեց:

(Տե՛սԵՊՀ-նևՈւրուգվայիհամալսարաննայսուհետգործընկերներեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Cooperation-with-Uruguay-University,մուտք՝19.06.2019)

3հոկտեմբերի – ԵՊՀ-ումտեղիունեցավ«Թուրքմենստան.բարգա-

վաճման և հետևողական զարգացման 25տարի»խորագրով

միջազգային գիտաժողովը: Այն բացեց և ողջույնի խոսքով

հանդեսեկավԵՊՀռեկտոր,ՀՀԳԱԱթղթակիցանդամ,պրո-

ֆեսորԱրամՍիմոնյանը։ԵլույթունեցանՀՀարտաքինգործե-

րինախարարիտեղակալՇավարշՔոչարյանը,ՀՀ-ումԹուրք-

մենստանիարտակարգևլիազորդեսպանՄուhամեդնիազՄա-

շալովը,ԹուրքմենստանումՀՀնախկինարտակարգևլիազոր

դեսպանԱրամԳրիգորյանը,ԹուրքմեստանիՄախտումկուլիի

անվանպետականհամալսարանիհիդրոմետեորոլոգիայիամ-

բիոնիվարիչԳ.Խամրաևը,ԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտե-

տիթյուրքագիտությանամբիոնիվարիչ,պրոֆեսորԱլեքսանդր

Սաֆարյանը:ԳիտաժողովիններկաէիննաևՀՀ-ումՌԴար-
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տակարգևլիազորդեսպանԻվանՎոլինկինը,ՀՀ-ումՂազախս-
տանիարտակարգևլիազորդեսպանԹիմուրՈւրազաևը,դի-
վանագիտականկորպուսիներկայացուցիչներ,մշակույթիճա-
նաչվածգործիչներ,ԵՊՀևհայաստանյանայլբուհերիպրո-
ֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, Միջազ-
գային հարաբերություններիև Արևելագիտությանֆակուլ-
տետներիմագիստրատուրայիևբակալավրիատիուսանողներ:

(Տե՛սՀայ-թուրքմենականհամագործակցությանհեռանկարները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Armenian-Turkmen-cooperation,մուտք՝20.06.2019)

5հոկտեմբերի – ԵՊՀաստվածաբանությանֆակուլտետումէինհյու-
րընկալվելԳերմանիայիցժամանածմիխումբգիտնականներ,
կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչ-
ներ:
(Տե՛սԳերմանականպատվիրակություննայցելեցԱստվածաբանության

ֆակուլտետ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/German-delegation-at-Faculty-of-Theology,

մուտք՝20.06.2019)

12հոկտեմբերի– ՄայրբուհումտեղիունեցավԵՊՀհայբանասիրու-
թյանֆակուլտետիմանկավարժությանամբիոնիհիմնադրման
95-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումը: Ֆակուլ-
տետի մանկավարժության կաբինետը անվանակոչվեց վաս-
տակաշատգիտնական,մանկավարժությանամբիոնիհիմնա-
դիր,դոկտոր,պրոֆեսորԳուրգենԷդիլյանիանվամբ:

(Տե՛սԵՊՀմանկավարժությանամբիոնը95տարեկանէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Chair-of-pedagogy-is-95-years-old,մուտք՝20.06.2019)

12 հոկտեմբերի –ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլ-
տետումտեղիունեցավհանդիպումԱրցախիհերոս,գեներալ-
մայորԱրկադիՏեր-Թադևոսյանի(Կոմանդոս)հետ:
(Տե՛սԱպագամիջազգայնագետներըհանդիպեցինԱրցախիհերոսիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Commandos-at-YSU,մուտք՝20.06.2019)



584

2016

20հոկտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումԵՊՀռեկ-
տորը Դուբնայի միջուկային հետազոտությունների միացյալ
ինստիտուտի տնօրեն Վիկտոր Մատվեևին հանձնեց ԵՊՀ
պատվավորդոկտորիկոչմանհավաստագիրնուԵՊՀոսկեմե-
դալը՝գիտությանզարգացմանևՌԴ-իուՀՀ-իմիջևգիտական
կապերիամրապնդմանհամար:

(Տե՛սԵՊՀպատվավորդոկտորներիթիվըմեկովավելացավ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Viktor-Matveyev-YSU-honorary-doctor,մուտք՝20.06.2019)

25 հոկտեմբերի – ԵՊՀ ռեկտորԱրամՍիմոնյանը հյուրընկալել էր
Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական ասոցիացիայի (AUF)
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանային
գրասենյակի տնօրեն Մոհամեդ Կետատանին՝ քննարկելու
ֆրանկոֆոնիայիբնագավառումհամագործակցությաննորհե-
ռանկարները:

(Տե՛սՖրանկոֆոնիան՝համալսարանականկրթության

զարգացմաննորխթան,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Francophonie-for-education,մուտք՝19.06.2019)

25 հոկտեմբերի – ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մեծ դահլիճում
տեղիունեցավ«ՍողոմոնԹեհլերյանիաջակիցումարտընկեր՝
ՀակոբԶորյան»խորագրովցերեկույթը:Միջոցառումըկազմա-
կերպելէինՊատմությանֆակուլտետը,«Վարդանանք»ռազ-
մահայրենասիրական դաստիարակության ակումբը, «Վան-
Վասպուրական»հայրենակցականմիությունը:
(Տե՛ս«Ովքե՞րէինՍողոմոնԹեհլերյանիմտերիմները».ՀակոբԶորյան,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Military-

Friend-of-Soghomon-Tehleryan-Hakob-Zoryan,մուտք՝20.06.2019)

8 նոյեմբերի – ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում տեղի ունե-
ցավ միջոցառում՝ նվիրված Թուրքմենստանի անկախության

25-ամյակին:ԱյնկազմակերպելէինԵՊՀարևելագիտության

ֆակուլտետը, ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վար-

չությունըևՀՀ-ումԹուրքմենստանիդեսպանությունը:Ներկա

էինինչպեսդեսպանությանդիվանագիտականկորպուսիներ-
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կայացուցիչներ՝ ի դեմս դեսպան Մուհամեդնիազ Մաշալովի,

այնպես էլ Հայաստանում հավատարմագրվածայլ դեսպան-

ներ,պատվիրակներ,ԵՊՀպրոֆեսորադասախոսականկազմի

ներկայացուցիչներևուսանողներ:

(Տե՛սԹուրքմենստանի25-ամյակընշվումէնաևՄայրբուհում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

25th-anniversary-of-Turkmenistan,մուտք՝20.06.2019)

10նոյեմբերի– ԵՊՀ-ումկայացավգերժամանակակիցտեխնիկայով
հագեցածև«IBM»տեխնոլոգիականլուծումներովհամալրված

«ISTC»ինովացիոնլուծումներիևտեխնոլոգիաներիկենտրոնի

բացմանարարողությունը:

Ներկա էին ՀՀ կապի, տրանսպորտի և տեղեկատվական

տեխնոլոգիաներինախարարՎահանՄարտիրոսյանը,ՀՀ-ում

ԱՄՆարտակարգ և լիազոր դեսպանՌիչարդ Միլսը, «IBM»

համալսարաններիհետհարաբերություններիտարածաշրջա-

նայինղեկավարՍերգեյԲելովը,ԵՊՀղեկավարության,ԱՄՆ

միջազգային զարգացման գործակալության (ՄԶԳ), ինչպես

նաևտեղեկատվականտեխնոլոգիաների(ՏՏ)ոլորտիմիշարք

ներկայացուցիչներ:

(Տե՛սՏեղիունեցավինովացիոնլուծումներիևտեխնոլոգիաների

կենտրոնիպաշտոնականբացումը,տե՛սԵՊՀպաշտոնական

կայք՝http://ysu.am/news/hy/YSU-ISTC-opening,մուտք՝20.06.2019)

16 նոյեմբերի – ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում կազմակերպվել էր
աշխատանքային խորհրդակցություն. նպատակն էր քննար-

կել ԵՊՀ-ի և Բռնոյի տեխնոլոգիական համալսարանի միջև

կնքվածհամագործակցությանիրականացմանուղիները:

(Տե՛սՀամագործակցությունկծավալվիատոմայինէներգետիկայի

բնագավառում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Cooperation-with-Brno-University-of-Technology,մուտք՝20.06.2019)

18 նոյեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում «ՆԱՏՕ-ի
շաբաթ» միջոցառումների շրջանակում համալսարանական-
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ներիհյուրնէրՆԱՏՕ-իգլխավորքարտուղարիփոխօգնական

ՋեյմիՇինը:ԵՊՀմիջազգայինհամագործակցությանվարչու-

թյան կազմակերպած հանդիպմանը մասնակցում էին նաև

     ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի և Գերմանիայի Դաշնության արտակարգ և

լիազոր դեսպաններ Ռիչարդ Միլսն ու Մաթիաս Քիսլերը։

(Տե՛ս«ՆԱՏՕ-իշաբաթ»միջոցառումներիշարքըամփոփեց

իրաշխատանքները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/

news/hy/NATO-week,մուտք՝20.06.2019)

28նոյեմբերի– ԵՊՀկենսաբանությանֆակուլտետումդասախոսու-
թյամբհանդեսեկավնորվեգացիպրոֆեսորՆիլսԿորեԲիրկե-

լանդը:

(Տե՛սԴասախոսությանթեմանմանրէաբանությանարդիխնդիրներնեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Modern-issues-of-microbiology,մուտք՝19.06.2019)

29նոյեմբերի– ԵՊՀռեկտորը,պրոռեկտորները,Ֆիզիկայի,Ռադիո-
ֆիզիկայիևԱրևելագիտությանֆակուլտետներիներկայացու-

ցիչներըհյուրընկալելէինԻրանիԻսլամականՀանրապետու-

թյունիցժամանածպատվիրակությանը:

(Տե՛սՆանոտեխնոլոգիաներիոլորտումնոր

համագործակցությունկլինի,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Cooperation-in-the-field-of-nanotechnology,

մուտք՝19.06.2019)

5 դեկտեմբերի – ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆա-
կուլտետիպրոֆեսորադասախոսականկազմիևուսանողների

հետհանդիպեցՀՀ-ումԱրգենտինայիՀանրապետությանար-

տակարգևլիազորդեսպանԳոնզալոՈւրրիոլաբեիտիան:

(Տե՛սԱպագալեզվաբաններինհյուրընկալվելէր

Արգենտինայիդեսպանը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Ambassador-of-Argentina-visited-YSU,

մուտք՝07.07.2019)
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15 դեկտեմբերի – ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճում մեկնար-
կեց«Իրան-Հայաստան-Վրաստան.խաղաղհարևանությանև
զարգացմանտեսլականներ»խորագրովմիջազգայինգիտա-
ժողովը: ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտե-
տի,Եկեղեցիներիհամաշխարհայինխորհրդիհայաստանյան
միջեկեղեցական բարեգործական կլոր սեղան հիմնադրամի
և «Հակամարտությունների և խաղաղության հետազոտման
հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ կազմա-
կերպված միջազգային գիտաժողովի հիմնական նպատակն
էրքննարկելտարածաշրջանայինհիմնախնդիրներըևդրանց
ազդեցությունըՀՀարտաքինքաղաքականությանվրա,ինչպես
նաևամրապնդելհարևանպետություններիմիջևտնտեսական,
ռազմաքաղաքականևմշակութայինկապերը:

(Տե՛սԻրան-Հայաստան-Վրաստանկապերնամրապնդվումեն,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Iran-Armenia-

Georgia-visions-for-peaceful-neighborhood-and-development,

մուտք՝20.06.2019)

21 դեկտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդի նիստերի դահլիճումտեղի ու-
նեցավհանդիպումՌԴմարդուիրավունքներիհանձնակատար
ՏատյանաՄոսկալկովայիհետ:

ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետինախաձեռնածհան-
դիպմանըներկաէինԵՊՀռեկտորը,ՀՀ-ումմարդուիրավունք-
ներիպաշտպանԱրմանԹաթոյանը, Իրավագիտությանֆա-
կուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացու-
ցիչներևուսանողներ:

(Տե՛սՀամալսարանականներիհյուրնէրՏատյանաՄոսկալկովան,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Tatyana-

Moskalkova-visited-YSU,մուտք՝20.06.2019)

23դեկտեմբերի– ԵՊՀգիտականխորհրդինիստերիդահլիճումտեղի
ունեցավԵՊՀհոգաբարձուներիխորհրդիտարեվերջյաննիս-
տը,որընախագահումէրՀՀնախագահ,ԵՊՀհոգաբարձունե-
րիխորհրդինախագահՍերժՍարգսյանը:

(Տե՛սԿայացավԵՊՀհոգաբարձուներիխորհրդիհերթականնիստը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Session-of-Board-of-Trustees-2016,մուտք՝20.06.2019)
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26 դեկտեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում ՀՀ մար-
դուիրավունքներիպաշտպանիևԵՊՀիրավագիտությանֆա-

կուլտետի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր: Այն

ստորագրեցին ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան

ԳագիկՂազինյաննուՀՀմարդու իրավունքներիպաշտպան

ԱրմանԹաթոյանը:ՆերկաէիննաևԵՊՀռեկտորնուԻրավա-

գիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի

ներկայացուցիչներ:

(Տե՛սՆորհամագործակցությունիրավագիտությանոլորտում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Memorandum-between-YSU-Faculty-of-Law-and-RA-Human-Rights-

Defender,մուտք՝19.06.2019)

27դեկտեմբերի – ԵՊՀուսանողականխորհրդինախաձեռնությամբ
ՄայրբուհիևԻջևանիմասնաճյուղիշուրջ50ուսանողներայ-

ցելեցինՏավուշիմարզիսահմանամերձԲերքաբերգյուղ:

(Տե՛սՀամալսարանականներնայցելեցինսահմանամերձգյուղ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Visit-to-Berkaber,

մուտք՝19.06.2019)
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2017

2016-2017ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանում դասավանդում էին 211պրոֆեսորներ, 551 դոցենտներ, 345

ասիստենտներ,314դասախոսներ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ18)

2016-2017ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանիառկաուսուցմանբակալավրիատումսովորումէր11249ուսա-

նող,մագիստրատուրայում՝1747ուսանող,ասպիրանտուրայում՝120

ասպիրանտ,հեռակաուսուցմանբակալավրիատում՝3101ուսանող,

մագիստրատուրայում՝ 808 ուսանող, ասպիրանտուրայում՝ 320 աս-

պիրանտ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ52)

հունվար – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէհեռակաու-
սուցմանմագիստրատուրայի320շրջանավարտ՝ըստհետևյալ

ֆակուլտետների՝ Աշխարհագրության և երկրաբանության՝

14,Պատմության՝ 19,Միջազգային հարաբերությունների՝ 54,

Տնտեսագիտությանևկառավարման՝96,Փիլիսոփայությանև

հոգեբանության՝ 25, Սոցիոլոգիայի՝ 7, Հայ բանասիրության՝

33,Ժուռնալիստիկայի՝11,Ռոմանագերմանականբանասիրու-

թյան՝12,Իրավագիտության՝49։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ59)

2016-2017 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում

(առկաուսուցում)սովորողուսանողներիթիվը,ըստֆակուլտետների,
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հետևյալն էր՝ Բնական գիտությունների՝ 123, Հումանիտար գիտու-

թյունների՝331,Տնտեսագիտության՝144,Կիրառականարվեստի՝63։

Հեռակաուսուցմանբաժնիուսանողներիթիվը1044էր։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2016-2017

ուստարվագործունեություն,Երևան,2017,էջ393,395,401,403)

15փետրվարի– ԵՊՀհյուրնէրՀՀվարչապետԿարենԿարապետյա-
նը:ՆախքանուսանողներինհյուրընկալվելըվարչապետըԵՊՀ

գիտխորհրդինիստերիդահլիճումհանդիպեցբուհիռեկտորա-

տիևպրոֆեսորադասախոսականանձնակազմիներկայացու-

ցիչներիհետ:Իսկուսանողներիհետհանդիպումնանցկացվեց

ԵՊՀմեծդահլիճում:

(Տե՛սՀՀվարչապետըԵՊՀուսանողներիհամար

մրցույթէհայտարարել,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/RA-Prime-Minister-Karen-Karapetyan-

meet-with-YSU-students,մուտք՝19.06.2019)

15փետրվարի– ԵՊՀՀովհաննեսԱդամյանիանվանսրահումտեղի
ունեցավ «Թվային տեխնոլոգիաների մասին» հեռավար դա-

սախոսությունների շարքի առաջին հանդիպումը: Դասախո-

սությունը կազմակերպել էին ԵՊՀ ռեկտորատը, մաթեմատի-

կայիևմեխանիկայիֆակուլտետըև«Արփա»հիմնադրամը:

Հեռավար դասախոսությունը վարում էր Հայաստանիամերի-

կյանհամալսարանինախկիննախագահ,դոկտոր,պրոֆեսոր

ԲրյուսԲողոսյանը:

(Տե՛սԴասախոսությունըթվայինտեխնոլոգիաներիմասինէր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Lecture-on-Digital-Technologies,մուտք՝19.06.2019)

16փետրվարի– ԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտետիպրոֆեսորա-
դասախոսականկազմիևուսանողներիհյուրնէրԱդրբեջանի

քաղաքացի, թալիշական շարժմանանդամ, «Թալիշի Սադո»

թերթի թղթակիցՇահինՄիրզոևը:Նատեղաբնիկ ժողովուրդ-

ներիհանդեպիրականացվողկողմնակալքաղաքականության,
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ճնշումներիևմարդու իրավունքներիոտնահարմանպատճա-

ռովժամանակավորապաստանէրստացելՀայաստանիՀան-

րապետությունում:

(Տե՛սԹալիշլրագրողՇահինՄիրզոևնայցելեցԵՊՀ

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Talysh-social-

and-political-activist-Shahin-Mirzoyev-visited-YSU,մուտք՝07.07.2019)

4մարտի– ԵՊՀ-ումևՀՀբոլորմարզերումանցկացվեցդպրոցական-
ներիամենամյա9-րդօլիմպիադայի1-ինփուլը:

2009թվականիցանցկացվողայսօլիմպիադայումդպրոցա-

կաններնիրենցուժերըփորձեցինհանրակրթական13առար-

կաներիգծով(մաթեմատիկա,ֆիզիկա,քիմիա,ինֆորմատիկա,

կենսաբանություն,աշխարհագրություն, հայ ժողովրդիպատ-

մություն, հայոց լեզու և գրականություն, ռուսերեն,անգլերեն,

գերմաներեն,ֆրանսերեն,ստեղծագործականաշխատանք):

(Տե՛ս«ԵՊՀօլիմպիադա-2017»-ինմասնակցելէշուրջ3000աշակերտ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

YSU-Olympiad-2017,մուտք՝20.06.2019)

10մարտի – ՀունաստանիարտաքինգործերինախարարՆիկոսԿո-
ցիասնայցելեց ԵՊՀ, հանդիպեց ուսանողների հետ, հանդես

եկավդասախոսությամբևպատասխանեցնրանցհարցերին:

Մայրբուհումնրանուղեկցումէրիրհայաստանցիգործընկերը՝

ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը: ԵՊՀ ռեկտոր Արամ

ՍիմոնյանընրանհանձնեցԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչման

հավաստագիրը՝ հասարակական և քաղաքական ասպարեզ-

ներումակնառունվաճումների,ՀՀևՀունաստանիՀանրապե-

տությանզարգացմանգործումունեցածնշանակալիավանդի

համար:

(Տե՛սՀունաստանիԱԳնախարարը՝ԵՊՀպատվավորդոկտոր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Visit-of-Nikos-Kotzias-to-YSU,մուտք՝20.06.2019)

13 մարտի – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում Միջազգային
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իրավականհամագործակցությանգերմանականհիմնադրամի

(IRZ)հետհամագործակցությանշրջանակումԲոննիառաջին

ատյանիդատարանիդատավորԱլեքսանդրՖյուլինգըհանդես

եկավդասախոսությամբ:

(Տե՛սԴատավորըներկայացրեցպատիժնշանակելու

գերմանականփորձը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/The-German-experience-in-the-field-of-law,մուտք՝22.06.2019)

17-19մարտի– ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիպատվիրակու-
թյունը,որիկազմումընդգրկվածէինֆակուլտետիդեկան,պրո-

ֆեսորԳագիկՂազինյանը,ամբիոնիվարիչներ,պրոֆեսորներ

ՎահրամԱվետիսյանը,ՍամվելԴիլբանդյանըևդոցենտՍեր-

գեյ Մեղրյանը, այցելեց ԱրՊՀ: ԵՊՀ իրավագիտության ֆա-

կուլտետիևԱրցախիպետականհամալսարանի(ԱրՊՀ)միջև

կնքվեց համագործակցության հուշագիր, որը նպաստելու է

ԱրՊՀ-ումիրավաբանականկրթությանկատարելագործմանը:

ՀուշագրիկնքմանըներկաէրնաևԵՊՀռեկտորԱրամՍիմո-

նյանը:

(Տե՛սՄասնագիտականօգնությունԱրցախի

պետականհամալսարանին,տե՛սԵՊՀպաշտոնական

կայք՝http://ysu.am/news/hy/Memorandum-between-

YSU-and-ASU,մուտք՝20.06.2019)

30 մարտի – ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտու-
թյանամբիոնումդասախոսությամբհանդեսեկավՀամբուրգի

համալսարանիպրոֆեսորԼյուդվիգՊոլը:

(Տե՛սԳերմանացիպրոֆեսորիդասախոսությունը

արդիխոսակցականպարսկերենիմասինէր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Lecture-by-German-professor,մուտք՝22.06.2019)

31մարտի– ԵՊՀմեծդահլիճումտեղիունեցավ«ԵՊՀօլիմպիադա-
2017»-իփակմանևպարգևատրմանհանդիսավորարարողու-

թյունը:ՀՀհանրակրթականդպրոցների86աշակերտներստա-
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ցան1-ին,2-րդև3-րդկարգիդիպլոմներ։

(Տե՛սԱմփոփվեց«ԵՊՀօլիմպիադա-2017»-ը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Closing-ceremony-of-YSU-Olympiad-2017,մուտք՝20.06.2019)

11ապրիլի – ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիուսանողներիհետ
հանդիպեց Լեհաստանի երեխաների իրավունքների պաշտ-

պանՄարեկՄիխալակին:

(Տե՛սՄարեկՄիխալակ՝«Երեխաներիիրավունքներըհնարած

գաղափարներչեն»,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Marek-Michalak-visited-YSU,

մուտք՝20.06.2019)

13ապրիլի– ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետում
տեղի ունեցավ «Միջազգային ինտեգրման նոր եղանակները

հետխորհրդային տարածքում» թեմայով հեռավար գիտաժո-

ղով: Այն կազմակերպվել էր ԵՊՀ միջազգային հարաբերու-

թյունների ֆակուլտետի քաղաքական գիտության պատմու-

թյանևտեսությանամբիոնիուՌԴԵկատերինբուրգքաղաքի

Հաղորդակցման ուղիների Ուրալի պետական համալսարանի

նախաձեռնությամբ:

(Տե՛սԵՊՀ-նամրապնդումէհամագործակցությունն

իրգործընկերոջհետ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Cooperation-with-partners-is-expanded,

մուտք՝22.06.2019)

21 ապրիլի – ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի ու
«GlobalMediaLab»կազմակերպությանհամագործակցության

շրջանակումանցկացվեցկրթականոչֆորմալսեմինար:

(Տե՛ս«UniversityTour»նախագիծնանցկացվեց

նաևՄայրբուհում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/University-tour-project-was-held-at-YSU

մուտք՝22.06.2019)
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25 ապրիլի – ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտու-
թյանամբիոնումանցկացվեց«Սիրիայիքրդականբարբառնե-
րը.ձևաբանականևբառապաշարիընդհանուրակնարկ»խո-
րագրովդասախոսություն,որըվարումէրԲոննիհամալսարա-
նիպրոֆեսորՍեբաստիանՀայնեն:

(Տե՛սԱպագաիրանագետներիուշադրությանկենտրոնում

քրդականբարբառներնեն,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Professor-Sebastian-Heine-at-YSUմուտք՝22.06.2019)

25ապրիլի– ԵՊՀհայբանասիրությանֆակուլտետումտեղիունե-
ցավհանդիպումստամբուլահայգրող,հրապարակախոս,գրա-
կանագետ,«Ակօս»թերթինախկինխմբագիրՎիրջիհանԶի-
ֆիօղլուիհետ:

ՀանդիպումըկազմակերպվելէրԵՊՀհայբանասիրության
ֆակուլտետիՈՒԳԸ-իկողմիցևնվիրվածէրՀայոցցեղասպա-
նության102-րդտարելիցին:

(Տե՛սԱպագաբանասերներիհյուրըՎիրջիհանԶիֆիօղլունէր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Virjihan-Zifioghlu-visited-YSU,մուտք՝05.07.2019)

26ապրիլի– ՄայրբուհումՀնդկաստանիփոխնախագահՄոհամմադ
ՀամիդԱնսարիինշնորհվեցԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչում:
ՊաշտոնականայցովՀՀ-ումգտնվողՄոհամմադՀամիդԱն-
սարիինուղեկցումէինՀՀԿԳնախարարԼևոնՄկրտչյաննու
ԵՊՀգիտականքաղաքականությանևմիջազգայինհամագոր-
ծակցությանգծովպրոռեկտորԳեղամԳևորգյանը:
Հնդկաստանիփոխնախագահիկենսագրությունիցորոշ ման-
րամասներներկայացրեցԵՊՀպրոռեկտորԳեղամԳևորգյա-
նը՝ընդգծելով,որհայ-հնդկականբարեկամություննուտարբեր
ոլորտներումծավալվողհամագործակցությունըհազարամյակ-
ներիպատմությունունեն:

(Տե՛սՀնդկաստանիփոխնախագահը՝ԵՊՀ

պատվավորդոկտոր,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Mohammad-Hamid-Ansari-visited-YSU,

մուտք՝07.07.2019)
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11 մայիսի –ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտու-
թյանամբիոնիԵգիպտոսիանվան լսարանումՀայաստանում

Իրաքի Հանրապետության գործերի ժամանակավոր հավա-

տարմատար Հայդար Ռամզի ալ-Սումեյդային հանդիպեց
արաբագիտության ամբիոնի ուսանողների և պրոֆեսորադա-
սախոսականկազմիներկայացուցիչներիհետ:

ՀայաստանումԻրաքիՀանրապետությանգործերիժամա-
նակավոր հավատարմատարը հանդես եկավԻրաքի Հանրա-
պետության պատմության և արտաքին քաղաքականության
մասինընդարձակդասախոսությամբ։

(Տե՛սԻրաքցիդիվանագետըհանդիպեց

համալսարանականներիհետ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Diplomat-from-Iraq-visited-YSU,մուտք՝07.07.2019)

16մայիսի– ՇվեդիայիՍտոկհոլմքաղաքումմեկնարկեցԵվրոպական
համալսարանների հրատարակչությունների ասոցիացիայի
առաջին կոնֆերանս-աշխատաժողովը, որին մասնակցում էր
նաևԵՊՀհրատարակչությունը:

(Տե՛սԵՊՀհրատարակչությունը՝ԵՀՀԱկոնֆերանսիմասնակից,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

YSU-Publishing-House-at-AEUP-conference,մուտք՝20.06.2019)

17 մայիսի – ԵՊՀՊալեանների անվան դահլիճում տեղի ունեցավ
«Եվրասիական ինտեգրացիանՌուսաստանի և Հայաստանի
համարաշխարհաքաղաքականհամատեքստում.մարտահրա-
վերներևհեռանկարներ»խորագրովգիտաժողովը:
ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետիու«Ին-
տեգրացիա և զարգացում» հասարակական կազմակերպու-
թյաննախաձեռնությամբկազմակերպվածգիտաժողովինպա-
տակնէրքննարկելՀՀ-իևՌԴ-իմասնակցությունըԵվրասիա-
կանինտեգրմանաշխարհաքաղաքականգործընթացներին:

(Տե՛սՔննարկմանառանցքումեվրասիականինտեգրման

մարտահրավերներնուհեռանկարներնեն,տե՛ս

ԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Eurasian-integration-for-Armenia-and-Russia,մուտք՝22.06.2019)
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20 մայիսի – ԵՊՀ-ում կայացավ «Անվտանգությունը Հարավային
Կովկասումչճանաչվածպետություններիքաղաքականինստի-
տուտների զարգացման համատեքստում» թեմայով միջազ-
գայինկլորսեղան-քննարկում:

ԵՊՀմիջազգայինհամագործակցությանվարչությանկազ-
մակերպածքննարկմանըմասնակցում էինՀայաստանի,Ար-
ցախի,Աբխազիայի,Ռուսաստանիքաղաքականփորձագետ-
ներն ու վերլուծաբանները, ինչպես նաև պետհամալսարանի
պրոֆեսորադասախոսականկազմիներկայացուցիչներ,ուսա-
նողներ:

(Տե՛սՉճանաչվածպետություններիխնդիրները
տարածաշրջանայինանվտանգությանհամատեքստում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Security-in-
the-South-Caucasus-in-the-context-of-the-development-of-political-

institutions-of-the-unrecognized-states,մուտք՝07.07.2019)

22մայիսի– ԵՊՀԵ.ՉարենցիանվանդահլիճումամփոփվեցինՌուս
բանասիրության ֆակուլտետի նախաձեռնությամբ կազմա-
կերպվածռուսացլեզվիօլիմպիադայիարդյունքները:

(Տե՛սՀամալսարանականներըհաջողարդյունքներենգրանցել

օլիմպիադայում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Good-results-at-Olympiad,մուտք՝20.06.2019)

24մայիսի –ԵՊՀռեկտորնիրաշխատասենյակումընդունեցգերմա-
նական պատվիրակության անդամներին՝ ի դեմս Լեփսիուսի
տուն-թանգարանի տնօրեն Ռոլֆ Հոսֆելդի, Բրանդենբուրգի
գիտությանևմշակույթինախարարՄարտինաՄյունխի,նա-
խարարության միջազգային ևԵՄգործերի շտաբի ղեկավար
Գունդելա Հերվիգի, նախարարության աշխատակցուհի Էլկե
Կիեսլերի, ինչպես նաև Հայաստանում ԳԴՀ դեսպան Մատ-
թիասԿիեսլերի:ԵՊՀռեկտորըևՊոտսդամիԼեփսիուսիտուն-
թանգարանիգիտականղեկավարՌոլֆՀոսֆելդըստորագրե-
ցինմասնագիտականհամագործակցությանօժանդակության
պայմանագիր:

(Տե՛սԵՊՀ-նհամագործակցությաննորհուշագիրէկնքել,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Cooperation-with-Potsdam-Lepsius-Museum,մուտք՝20.06.2019)
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26 մայիսի – ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետն ու Տեղեկատվա-
կանտեխնոլոգիաներիկրթականևհետազոտականկենտրո-

նըբացեցինհեռակոնֆերանսներիևհեռաուսուցմանլսարան:

ԵՄ «Erasmus+» ծրագրի` միկրոէլեկտրոնիկայի գծով կրթա-

կանծրագրերիևկրթականմոդուլներիզարգացմաննուղղված

«DOCMEN» նախագծի շրջանակում նորագույն սարքավո-

րումներով կահավորված լսարանի բացմանը հեռավար մաս-

նակցում էին նաևարտասահմանյան կրթական կառույցների

ներկայացուցիչները:

(Տե՛սՆորլսարանհեռակոնֆերանսներիևհեռաուսուցմանհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/New-

classroom-for-distance-learning,մուտք՝22.06.2019)

հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէառկաուսուց-
ման3278շրջանավարտ՝ըստհետևյալֆակուլտետների՝Մա-

թեմատիկայիևմեխանիկայի՝110բակալավր,22մագիստրոս,

Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի՝139բակա-

լավր,16մագիստրոս,Ֆիզիկայի՝ 53բակալավր, 11մագիստ-

րոս, Ռադիոֆիզիկայի՝ 49 բակալավր, 20 մագիստրոս, Քի-

միայի՝ 12 բակալավր, Կենսաբանության՝ 106 բակալավր, 15

մագիստրոս,Աշխարհագրությանևերկրաբանության՝151բա-

կալավր,37մագիստրոս,Պատմության՝207բակալավր,67մա-

գիստրոս,Միջազգայինհարաբերությունների՝248բակալավր,

69մագիստրոս,Տնտեսագիտությանևկառավարման՝204բա-

կալավր,42մագիստրոս,Փիլիսոփայությանևհոգեբանության՝

90բակալավր,28մագիստրոս,Սոցիոլոգիայի՝107բակալավր,

11մագիստրոս,Հայբանասիրության՝159բակալավր,30մա-

գիստրոս,Ժուռնալիստիկայի՝ 66 բակալավր, 16 մագիստրոս,

Ռուս բանասիրության՝ 71 բակալավր, 11 մագիստրոս, Ռո-

մանագերմանականբանասիրության՝ 428 բակալավր, 42 մա-

գիստրոս,Արևելագիտության՝135բակալավր,30մագիստրոս,

Իրավագիտության՝ 148 բակալավր, 29 մագիստրոս, Աստվա-

ծաբանության՝ 59 բակալավր, 11 մագիստրոս, Ֆարմացիայի

ինստիտուտ՝61բակալավր,102մագիստրոս,ՏՏԿՀկենտրոն՝
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15 մագիստրոս, ԵՈւ կենտրոն՝ 33 մագիստրոս, Մասս մեդի-

այի կրթական կենտրոն՝ 9 մագիստրոս, Հայագիտական հե-

տազոտություններիինստիտուտ՝9մագիստրոս։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ58)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանըտալիս է հեռակա ու-
սուցման բակալավրիատի 926 շրջանավարտ. Մաթեմատի-

կայի և մեխանիկայի՝ 13, Ինֆորմատիկայի և կիրառական

մաթեմատիկայի՝ 29, Ռադիոֆիզիկայի՝ 20, Քիմիայի՝ 5, Կեն-

սաբանության՝ 27, Աշխարհագրության և երկրաբանության՝

82,Պատմության՝ 84,Միջազգային հարաբերություններ՝ 151,

Տնտեսագիտությանևկառավարման՝77,Փիլիսոփայությունև

հոգեբանության՝ 33,Սոցիոլոգիայի՝ 29, Հայ բանասիրության՝

34,Ժուռնալիստիկայի՝ 50,Ռուս բանասիրության՝ 17,Ռոմա-

նագերմանականբանասիրության՝140,Իրավագիտության՝83,

Աստվածաբանության՝14,Ֆարմացիայիինստիտուտ՝38։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ59)

հունիս –ԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղըտալիսէառկաուսուցմանշրջա-
նավարտներ՝ըստհետևյալֆակուլտետների՝Բնականգիտու-

թյունների՝ 21, Հումանիտար գիտությունների՝ 93, Տնտեսագի-

տության՝35,Կիրառականարվեստի՝15։

Հեռակաուսուցմանշրջանավարտներիթիվը251էր։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2016-2017

ուստարվագործունեություն,Երևան,2017,էջ393,396,401,403,407)

2 հունիսի – ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ընդունեց չինական
պատվիրակությանը, որի կազմում էին Նանկայի համալսա-

րանիպրոռեկտոր,պրոֆեսորԺուԳուանգլեյը,համալսարանի

օտարլեզուներիքոլեջիպրոֆեսորՅանԳուադոնգը,շրջանա-

վարտներիբաժնիտնօրենԶենգԼիջիանը,ինչպեսնաևՀՀ-ում

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության (ՉԺՀ) ար-
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տակարգևլիազորդեսպանԹիանԷրլոնգը:

(Հայ-չինականհամագործակցությաննորհեռանկարներ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/New-prospects-

of-Armenian-Chinese-cooperationմուտք՝20.06.2019)

15 հունիսի – ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում կայացավ
«Հայոց լեզու. Մաշտոցից մինչև մեր օրերը»խորագրով երի-

տասարդգիտնականներիդպրոցը:Ֆակուլտետիհայոցլեզվի

պատմությանամբիոնինախաձեռնությամբևՀՀԿԳՆգիտու-

թյան պետական կոմիտեի հովանավորությամբ կազմակերպ-

վածմիջոցառմանըներգրավվածէինհանրապետությանտար-

բեր բուհերի, ինչպես նաև Արցախի, Վրաստանի, Սիրիայից

Հայաստաններգաղթածերիտասարդներ:

(Տե՛սՔննակրվեցինհայոցլեզվինառնչվողհիմնահարցերը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Issues-of-Armenian-

Language-in-focus,մուտք՝22.06.2019)

20-24հունիսի– ԵՊՀպատվիրակությունըմասնակցեցՄարտինԼյու-
թերիանվանՀալլե-Վիտենբերգհամալսարանի200-ամյակին

նվիրվածմիջոցառումներին,ինչպեսնաևստորագրվեցհամա-

գործակցության5-ամյապայմանագիր:

(Տե՛սԵՊՀ-նամրապնդումէհամագործակցություննիր

գործընկերներիհետ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Cooperation-with-Martin-Luther-

Hallle-Wittenberg-University,մուտք՝20.06.2019)

22հունիսի– ՏեղիունեցավԵՊՀհոգաբարձուներիխորհրդի՝հարց-
մանկարգովնիստ՝օրակարգայիներկուհարցերով:Առաջինը

վերաբերումէր2016թ.ֆինանսականտարվագործունեության

ամփոփմանը, երկրորդը՝ ԵՊՀաստվածաբանության ֆակուլ-

տետում «Միջմշակութային կրոնագիտական հետազոտու-

թյունների կենտրոն» կառուցվածքային ստորաբաժանման

ստեղծմանը։

Հոգաբարձուներիխորհրդիանդամներիքվեարկությանար-
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դյունքներով որոշվեց հաստատել ներկայացված հաշվետվու-

թյունների նախագծերը և 2016 թվականի եկամուտների ու

ծախսերիկատարողականիվերաբերյալհաշվետվությանհա-

մառոտ տարբերակը հրապարակել www.azdarar.am հրապա-

րակայինծանուցումներիպաշտոնականկայքում:

(Տե՛սԵՊՀ-նամփոփելէ2016թ.-իֆինանսականգործունեությունը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Summary-of-2016-financial-year-at-YSU,մուտք՝20.06.2019)

23հունիսի– ԵՊՀուսումնականաշխատանքներիգծովպրոռեկտոր
ԱլեքսանդրԳրիգորյաննընդունեցՀՀ-ումԻնդոնեզիայիՀան-
րապետությանարտակարգևլիազորդեսպան,պրոֆեսորՅու-
դիՔրիսնանդին:

(Տե՛սԵՊՀ-նկապերէհաստատումԻնդոնեզիայիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Delegation-from-Indonesia-at-YSU,մուտք՝20.06.2019)

23 հունիսի – ԵՊՀ-ում մեկնարկեց «Կիսահաղորդչային միկրո- և
նանոէլեկտրոնիկա»խորագրով միջազգային 11-րդ գիտաժո-
ղովը: ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի, ՀՀ ԳԱԱ-ի, «Սի-
նոփսիս Արմենիա» ընկերության և «Բարվա» ինովացիոն
կենտրոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված միջոցառմա-
նըմասնակցումէինհայաստանյանտարբերբուհերիևգիտա-
կան կենտրոնների մասնագետներ, ինչպես նաև հյուրեր ար-
տերկրից՝Իտալիայից ևՌուսաստանիԴաշնությունից:Մայր
բուհիցներկաէինԵՊՀգիտականքաղաքականությանևմի-
ջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր Գեղամ
Գևորգյանը,ԵՊՀռադիոֆիզիկայիֆակուլտետի դեկանԽա-
չատուրՆերկարարյանը,ՀՀԳԱԱփոխնախագահ,ակադեմի-
կոսԷդվարդՂազարյանըև«Բարվա»ինովացիոնկենտրոնի
ղեկավարԱրամՎարդանյանը:

(Տե՛սՄիջազգայինգիտաժողովըհամախմբելէրոլորտի

մասնագետներին,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/11th-International-Symposium-on-Semiconductor-

Micro-and-Nanoelectronics,մուտք՝22.06.2019)
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30հունիսի – ԵՊՀռեկտորնընդունեցՇանհայիմանկավարժական
համալսարանի (Shanghai Normal University) ներկայացուցիչ-

ներին`իդեմսՉինաստանիկոմունիստականկուսակցության

կոմիտեիքարտուղարԹիանյոնգԹենգի:Հանդիպմանվերջում

ԵՊՀռեկտորնուԹիանյոնգԹենգըհամագործակցությանհու-

շագիրկնքեցին։

(Տե՛սՄայրբուհընորգործընկերունի,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Shanghai-Normal-University-YSU-new-partner,մուտք՝20.06.2019)

3 հուլիսի – ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի,
մանրէաբանությանևկենսատեխնոլոգիայիամբիոնիևԲերգե-

նիհամալսարանիերկարամյահամագործակցությանշրջանա-

կումապագա կենսաբանները կրկին հնարավորություն ստա-

ցանունկնդրելուկենսաբանությանոլորտումհայտնիպրոֆե-

սորՆիլսԿորեԲիրկելանդին:Պրոֆեսորի դասախոսությունը

նվիրվածէրկյանքիոչնպաստավորպայմաններումգոյատևող

մանրէներիխմբի՝արքեներիկենսաբազմազանությանըևհար-

մարվողականմեխանիզմներին:

(Տե՛սԱրդյունավետփոխգործակցությունըշարունակվումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Nils-Kare-Birkeland-visited-YSU,մուտք՝20.06.2019)

14հուլիսի– ԵՊՀուսումնականաշխատանքներիգծովպրոռեկտոր
ԱլեքսանդրԳրիգորյանն ու գիտականքաղաքականությանև

միջազգայինհամագործակցությանգծովպրոռեկտորԳեղամ

Գևորգյանն ընդունեցինՉԺՀ կրթաթոշակների հանձնաժողո-

վի քարտուղարության ղեկավարի տեղակալ Վան Շենգանի

գլխավորած պատվիրակությանը: Չինաստանից ժամանած

հյուրերի գլխավոր նպատակներն էին կրթության ոլորտում

ընդլայնել Հայաստանի ու Չինաստանիփոխգործակցության

շրջանակը, քննարկել ՉԺՀ Կառավարության կողմից հատ-

կացվող կրթաթոշակների ուփորձիփոխանակմանըառնչվող

միշարքհարցեր,ինչպեսնաևհանդիպելՉինաստանումբարձ-
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րագույնկրթությունստացածհայաստանյանտարբերբուհերի

ուսանողներիհետ:ԱյդնպատակովՉինաստանիպատվիրա-

կությունըԵՊՀեվրոպականուսումնասիրություններիկենտրո-

նումհանդիպելէրչինականտարբերբուհերումուսանածշուրջ

10ուսանողներիհետ:

(Տե՛սՀայ-չինականփոխգործակցություննընդլայնվումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Representatives-of-the-People-s-Republic-of-China-Scholarship-

Commission-visited-YSU,մուտք՝22.06.2019)

24 օգոստոսի – ԵՊՀ-ի և Թուրքմենստանի Մահթումկուլիի անվան

պետական համալսարանի միջև համագործակցության նոր

հուշագիրստորագրվեց:

(Տե՛սՀայ-թուրքմենականհամագործակցությունընորփուլէ

թևակոխում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/Armenian-Turkmen-coopers-to-expand,մուտք՝22.06.2019)

30օգոստոսի– ԵՊՀ-նևԻրանիԻսլամականՀանրապետությանՓա-
յամ-ե Նուր համալսարանը տեխնիկական և գիտահետազո-

տական համագործակցությունների փոխըմբռնման հուշագիր

ստորագրեցին: Արարողությանը ներկա էին ԵՊՀ գիտական

քաղաքականության և միջազգային համագործակցության

գծով պրոռեկտոր Գեղամ Գևորգյանն ու Արևելագիտության

ֆակուլտետիիրանագիտությանամբիոնիվարիչՎարդանՈս-

կանյանը:

(Տե՛սԵՊՀ-նամրապնդումէհամագործակցությունըիրանցի

գործընկերներիհետ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Cooperation-with-Iranian-specialists-expands,

մուտք՝22.06.2019)

18-22 սեպտեմբերի – ԵՊՀ-ում անցկացվեց «Գերխիտաստղերի և
ռելատիվիստական գրավիտացիայի արդի ֆիզիկա»խորագ-

րով միջազգային գիտաժողովը: Գիտաժողովի ավարտից հե-

տոհանրաճանաչպրոֆեսորներինհյուրընկալեցԵՊՀգիտա-
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կանքաղաքականությանևմիջազգայինհամագործակցության

գծովպրոռեկտորԳեղամԳևորգյանը:

(Տե՛սԳիտաժողովըհամախմբելէոլորտիառաջատարմասնագետներին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Conference-

brought-together-specialists-of-the-field,մուտք՝22.06.2019)

19 սեպտեմբերի – ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ընդունեց Նոր-
վեգիայիարկտիկական համալսարանից (Տրոմսո) ժամանած

պատվիրակությանը:ՀանդիպմանըներկաէինՀՀ-ումևՌԴ-ում

ՆորվեգիայիԹագավորությանարտակարգևլիազորդեսպան

ԼեյդուլվԱտլեՆամտվեդտը,ԵՊՀգիտականքաղաքականու-

թյան և միջազգային համագործակցության գծովպրոռեկտոր

ԳեղամԳևորգյանը,ԵՊՀմիջազգայինհամագործակցության

վարչությանպետԱլեքսանդրՄարգարովը,ԵՊՀկենսաբանու-

թյանֆակուլտետիդեկանԷմիլԳևորգյանը, ինչպեսնաևՏե-

ղեկատվականտեխնոլոգիաներիկրթականևհետազոտական

կենտրոնի գիտական ղեկավար Սամվել Շուքուրյանը: Հան-

դիպմանավարտինԱրամՍիմոնյաննուՆորվեգիայիարկտի-

կականհամալսարանիպրոռեկտորՈւենչՅակոբսենըհամա-

ձայնագիրստորագրեցինևմիմյանցհուշանվերներփոխանցե-

ցին:

(Տե՛սԵՊՀ-նունորվեգականՏրոմսոհամալսարանըհամաձայնագիրեն

ստորագրել,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Agreement-between-YSU-and-Tromso-University,մուտք՝22.06.2019)

19սեպտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիու-
նեցավգիտականխորհրդիանդամներիհանդիպումըհայազգի

պրոֆեսորԽոսեՍարուխանի հետ:Նրան հանձնվեցինԵՊՀ

պատվավորդոկտորիկոչմանդիպլոմըևԵՊՀոսկեմեդալը49։

(Տե՛սԽոսեՍարուխանինհանձնվեցԵՊՀպատվավորդոկտորի

կոչմանդիպլոմը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Jose-Sarukhan-YSU-honorary-doctor,

մուտք՝07.07.2019)
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25սեպտեմբերի– ԵՊՀ-ումանցկացվեցինատոմայինէներգետիկայի
բնագավառում հայ-ռուսական փոխգործակցության վերաբե-
րյալսեմինարև«ТВЭЛ-ը`որպեսէներգիայիստեղծմանմշա-
կույթ»խորագրովցուցահանդես:
(Տե՛սԱտոմայինէներգետիկայիգիտականևգեղագիտականկողմերը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/-Rosatom-

Corporation-s-TVEL-Delegation-at-YSU,մուտք՝22.06.2019)

25-30սեպտեմբերի– ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիպրոֆե-
սորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները դասախո-
սություններկարդացինԱրցախիպետականհամալսարանում:

(Տե՛սԵՊՀդասախոսներըդասախոսությունենկարդացել

ԱրՊՀուսանողներիհամար,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Lectures-for-ASU-students,մուտք՝22.06.2019)

30սեպտեմբերի–ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիու-
նեցավ ԵԱՀԿԽՎ Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ
ներկայացուցիչՔրիստիանՎիգենինիհանդիպումըՄայրբու-
հիուսանողներիհետ:

(Տե՛ս«Մենքմեծջանքերենքներդնում,որպեսզիկարողանանք

խաղաղությունհաստատելհարևաներկրներիմիջև»,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Kristian-

Vigenin-visited-YSU,մուտք՝05.07.2019)

3 հոկտեմբերի – Ավստրիայի Հայառաքելական եկեղեցական հա-
մայնքի մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ ԵՊՀ հրատարակչու-
թյանհրատարակածգրքերիցուցահանդեսը:

(Տե՛սՄայրբուհիհրատարակածգրքերըներկայացվումեն

Եվրոպայիհայհամայնքներում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Books-published-at-YSU-presented-for-

Armenian-Diaspora,մուտք՝22.06.2019)

5հոկտեմբերի– ԵՊՀ6-րդմասնաշենքիդահլիճումՖլորենցիայիհա-
մալսարանիպրոֆեսորադասախոսականկազմիներկայացու-
ցիչներըՊատմությանֆակուլտետիդասախոսներիևԵՊՀմի-
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ջազգային համագործակցության վարչության աշխատակից-
ների հետ հանրությանը ներկայացրին միջազգային ծրագրի
շրջանակում իրականացվող համագործակցությունը, ինչպես
նաևմիքանիտարիշարունակվող«ՄետաքսիճանապարհՀա-
յաստան.ՎայոցՁոր»հետազոտականծրագիրնուարդյունք-
ները:

(Տե՛սՀաջողվածհամագործակցությանևսմեկօրինակ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Representatives-of-Florence-university-visited-YSU,մուտք՝22.06.2019)

5հոկտեմբերի – ԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտետիիրանագիտու-
թյանամբիոնումՄիլանիպետականհամալսարանիբանասի-
րությանևլեզվաբանությանամբիոնիպրոֆեսորԱնդրեաՍկա-
լանհանդեսեկավ«Հունարեն,ասորերենևիրանականփոխա-
ռություններըհինհայերենում»թեմայովդասախոսությամբ:

(Տե՛սԴասախոսությամբհանդեսեկավՄիլանիպետական

համալսարանիպրոֆեսորը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Milan-state-university-professor-

delivered-a-lecture,մուտք՝22.06.2019)

13հոկտեմբերի– ԵՊՀփիլիսոփայությանևհոգեբանությանֆակուլ-
տետում մեկնարկեց «Տեսական և կիրառական հոգեբանու-
թյանարդի հիմնախնդիրները»խորագրով միջազգային 6-րդ
գիտաժողովը:
(Տե՛սԳիտաժողովընվիրվածէհոգեբանությանարդիհիմնախնդիրներին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Issues-of-

psychology-were-discussed,մուտք՝22.06.2019)

25 հոկտեմբերի – ԵՊՀ գրադարանի նախասրահում տեղի ունե-
ցավ Ռուսական աշխարհագրական ընկերության կողմից
կազմակերպվող «Աշխարհի ամենագեղեցիկ երկիրը» խո-
րագրովամենամյա մրցույթում հաղթած լուսանկարների ցու-
ցադրությունը:

(Տե՛սՑուցահանդես.համագործակցությաննորեզրեր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Photos-on-Russia,մուտք՝22.06.2019)
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30հոկտեմբերի– ԵՊՀռեկտորնընդունեցԳԴՀերկրամասերիկրթու-
թյանևմշակույթինախարարներիխորհրդիգլխավորքարտու-
ղարՈւդոՄիխալլիկին:

(Տե՛սԵՊՀռեկտորըհյուրընկալեցգերմանացիգործընկերոջը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Udo-Mikhalik-visitted-YSUնմուտք՝22.06.2019)

7նոյեմբերի– ԵՊՀմիքանիհարյուրուսանողներդասադուլենհայ-
տարարել՝ իրենց անհամաձայնությունը հայտնելով «Զինվո-
րականծառայությանևզինծառայողիկարգավիճակիմասին»
օրենքինախագծիվերաբերյալ:

(Տե՛սԵՊՀ-ններկայացրելէիրպաշտոնականդիրքորոշումը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Education-and-military-service,մուտք՝22.06.2019)

8 նոյեմբերի – ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում մեկնարկեց
«Հաղորդակցությունից համագործակցություն» խորագրով
եռօրյա սեմինար-դասընթացը: Այն կազմակերպվել էր ԵՊՀ
շրջանավարտներիևկարիերայիկենտրոնիուԲանկայինկա-
ռավարմանդպրոցիհամագործակցությանշրջանակում:

(Տե՛սԴասընթացը՝որպեսնորգիտելիքներիևհմտությունների
ձեռքբերմանհնարավորություն,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/From-Cooperation-to-Communication,
մուտք՝22.06.2019)

9 նոյեմբերի – ԵՊՀ էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական
կենտրոնումտեղիունեցավկլորսեղան-քննարկում՝ նվիրված
Լեհաստանում հայերին թագավորական արտոնություններ
տրամադրելու650-ամյակին:ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլ-
տետիկազմակերպածկլորսեղան-քննարկմանըմասնակցում
էին ԵՊՀ իրավագիտության և Վարշավայի համալսարանի
իրավունքիևկառավարմանամբիոնիպրոֆեսորադասախոսա-
կանկազմիներկայացուցիչները:

(Տե՛սՀայևլեհիրավաբանգործընկերներըքննարկումեն

կրթականհիմնախնդիրները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Discussion-of-legal-issues-with-

colleagues-from-Poland,մուտք՝22.06.2019)
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17նոյեմբերի – ԵՊՀմիջազգայինհամագործակցությանվարչության
նախաձեռնությամբ Միջազգային հարաբերությունների ֆա-

կուլտետիուսանողներըՊալեաններիանվանդահլիճումհան-

դիպեցինՄոսկվայումԻսպանիայիԹագավորությանգլխավոր

հյուպատոսԻստիարՏաբոադայիհետ:

(Տե՛սԵՊՀ-ումէրՄոսկվայումԻսպանիայիԹագավորության

գլխավորհյուպատոսը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Spanish-delegation-at-YSU,մուտք՝22.06.2019)

20նոյեմբերի – ԱՊՀցանցայինհամալսարանիկոնսորցիումիշրջա-
նակում Ազգերի բարեկամության ռուսաստանյան համալսա-

րանի (РУДН) պատվիրակության անդամները հանդիպեցին
ԵՊՀուսումնականաշխատանքների գծովպրոռեկտորԱլեք-

սանդր Գրիգորյանի հետ: Պատվիրակության կազմում էին

РУДН-ի ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի դոցենտ Ելենա Նևս-
կայան,օրգանականքիմիայիամբիոնիդոցենտԵլենաՍորո-

կինան,ինչպեսնաևՄիջազգայինկազմակերպություններիու

դրամաշնորհներիբաժնիղեկավարՕլեգԲարնաշովը։

(Տե՛սՀամագործակցությունըկսկսվիֆարմացիայիբնագավառից,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Delegation-of-the-Peoples-Friendship-University-of-Russia,

մուտք՝22.06.2019)

20 նոյեմբերի– ԵՊՀ-ումտեղի ունեցավՈւրալի դաշնային համալ-
սարանիպատվիրակությանհանդիպումըՄայրբուհիսոցիոլո-

գիայի,ֆիզիկայի,ռադիոֆիզիկայի,կենսաբանությանֆակուլ-

տետներիդեկաններիհետ:

(Տե՛սՔննարկվեցփոխգործակցությունընորոլորտներում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Ural-Federal-University-delegation-visited-YSU,մուտք՝22.06.2019)

23նոյեմբերի– ԵՊՀ-ումտեղիունեցավհանդիպումԱմստերդամիVU
համալսարանիդոկտոր,միջազգայինHRմասնագետՔիլիան

Վավուիհետ:ԱյնկազմակերպվելէրԵՊՀշրջանավարտների
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և կարիերայի կենտրոնի և Բանկային կառավարման դպրո-

ցի(BankingManagementSchool-BMS)համագործակցության

շրջանակում: Դոկտոր Վավուն հանդես եկավ «Աշխատան-

քայինսթրեսիկառավարում»խորագրովդասախոսությամբ:

(Տե՛սՔիլիանՎավու.«Երբեմնմեզհենցմիքայլէպետք

սթրեսներիցխուսափելուհամար»,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Kilian-Wawoe-visited-YSU,մուտք՝22.06.2019)

27նոյեմբերի – ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյաննընդունեցԼիբանա-
նա-կանադական համալսարանի պատվիրակությանը, որի

կազմումէինբուհիղեկավարՌոնիԱբիՆախլին,Միջազգային

նախագծերի վարչությանղեկավարՅոլանդՍալեմը ևԼիբա-

նանումՀՀդեսպանությանմշակութայինխորհրդատուՄիրեիլ

Խանամիրյանը:

(Տե՛սՀամագործակցությունըկլինիբազմաբևեռ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Aram-

Simonyan-received-the-delegation-of-the-Lebanese-Canadian-University,

մուտք՝22.06.2019)

6-8դեկտեմբերի– ԵՄ«Erasmus+»ծրագրիշրջանակումմեկնարկած
«DOCMEN» նախագծի շրջանակում ԵՊՀ տեղեկատվական

տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոն էին

այցելել Հոլոնի տեխնոլոգիայի ինստիտուտի (Իսրայել) պրո-

ֆեսորՄոտտիՀարիդիմըևԲեռլինիտեխնիկականհամալսա-

րանի(Գերմանիա)պրոֆեսորՅուրիՊլոտկինը:

(Տե՛ս«DOCMEN»նախագիծըշարունակումէիրաշխատանքները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Docmen-project-goes-on,մուտք՝22.06.2019)

18դեկտեմբերի – ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումհամալսա-
րանականներինհյուրընկալվելէրՆԱՏՕ-իգլխավորքարտու-

ղարիտեղակալՌոզԳոթեմոլլերը:

«ՆԱՏՕ-իշաբաթ»միջոցառումներիշրջանակումՄայրբուհ

այցելածՀյուսիսատլանտյանդաշինքի(ՆԱՏՕ)բարձրաստի-
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ճան պաշտոնյային ողջունեց ԵՊՀ ռեկտորն ու ընդգծեց, որ

նմանաբնույթ հանդիպումները կարևոր են համալսարանա-

կաններիմասնագիտականզարգացմանհամար:

(Տե՛սՆԱՏՕ-իբարձրաստիճանպաշտոնյանայցելեցԵՊՀ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Rose-Gottemoeller-visited-YSU,մուտք՝22.06.2019)

19 դեկտեմբերի – ԵՊՀ-ի և «Հանրապետական անասնաբուժասա-
նիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայու-

թյունների կենտրոնի (ՀԱԲԼԾԿ)» ՊՈԱԿ-ի միջև համագոր-

ծակցությանհուշագիրստորագրվեց:

(Տե՛սՀետևողականփոխգործակցությունկծավալվիսննդի

անվտանգությանոլորտում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/YSU-and-the-Republican-Veterinary-Sanitary-and-

Phytosanitary-Laboratory-Services-Center-SNCO,մուտք՝22.06.2019)

25 դեկտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդի նիստերի դահլիճումտեղի ու-
նեցավԵՊՀհոգաբարձուներիխորհրդիտարեվերջյաննիստը,

որընախագահումէրխորհրդինախագահ,ՀՀնախագահՍերժ

Սարգսյանը:

(Տե՛սԿայացավԵՊՀհոգաբարձուներիխորհրդիամփոփիչնիստը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Final-session-of-YSU-Board-for-2017,մուտք՝22.06.2019)

26դեկտեմբերի– ԵՊՀէրայցելելԻրանիԻսլամականՀանրապետու-
թյան (ԻԻՀ) արտաքին գործերի նախարարության քաղաքա-

կանևմիջազգայինհետազոտություններիինստիտուտիպատ-

վիրակությունը:ԻնստիտուտիԿովկասիևԿենտրոնականԱսի-

այիբաժնիվարիչԱլիռեզաԲիգդելիինընդունեցԵՊՀռեկտոր

ԱրամՍիմոնյանը:

(Տե՛սԱյցելությաննպատակըփոխշահավետհամագործակցության

ծավալումնէ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Ali-Reza-Bigdeli-visited-YSU,մուտք՝22.06.2019)
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2017-2018ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանում դասավանդում էին 216պրոֆեսորներ, 564 դոցենտներ, 351

ասիստենտներ,336դասախոսներ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018ուստարվա

գործունեություն,Երևան,2018,էջ18)

2017-2018ուսումնականտարումԵրևանիպետականհամալսա-

րանիառկաուսուցմանբակալավրիատումսովորումէր10897ուսա-

նող,մագիստրատուրայում՝2130ուսանող,ասպիրանտուրայում՝116

ասպիրանտ,հեռակաուսուցմանբակալավրիատում՝2537ուսանող,

մագիստրատուրայում՝ 656 ուսանող, ասպիրանտուրայում՝ 272 աս-

պիրանտ։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ52)

2017-2018 ուսումնականտարումԵՊՀԻջևանի մասնաճյուղում

(առկաուսուցում)սովորողուսանողներիթիվը,ըստֆակուլտետների,

հետևյալն էր՝ Բնական գիտությունների՝ 117, Հումանիտար գիտու-

թյունների՝313,Տնտեսագիտության՝128,Կիրառականարվեստի՝71։

Հեռակաուսուցմանբաժնիուսանողներիթիվը941էր։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ378,380,385,388,391)

հունվար – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէհեռակաու-
սուցմանմագիստրատուրայի168շրջանավարտ՝ըստհետևյալ

ֆակուլտետների՝ Աշխարհագրության և երկրաբանության՝

5, Պատմության՝ 7, Միջազգային հարաբերությունների՝ 41,

Տնտեսագիտությանևկառավարման՝46,Փիլիսոփայությանև
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հոգեբանության՝10,Սոցիոլոգիայի՝1,Հայբանասիրության՝6,

Ռոմանագերմանականբանասիրության՝6,Իրավագիտության՝

30, Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն՝

16։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ59)

23հունվարի– ԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտետումտեղիունե-
ցավ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների լսարանի պաշ-

տոնականբացումը,որիններկաէրՀՀ-ումԱրաբականՄիա-

ցյալԷմիրություններիարտակարգ և լիազոր դեսպանՋասիմ

ՄուհհամադալԿասիմին:ԱրաբականՄիացյալԷմիրություն-

ներիմիջազգայինհամագործակցությանգործակալությանֆի-

նանսավորմամբվերազինվածլսարանիհանդիսավորբացման

արարողությանը մասնակցում էին նաև ԵՊՀ պրոռեկտորներ

Ալեքսանդր Գրիգորյանը, Գեղամ Գևորգյանը, Ռուբեն Մար-

կոսյանը,ԱրևելագիտությանֆակուլտետիդեկանՌուբենՄել-

քոնյանն ուպրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացու-

ցիչները:

(Տե՛սԵՊՀ-ումբացվեցԱրաբականՄիացյալ

Էմիրություններիլսարան,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Jassim-Mohammed-Al-Qasimi-visited-YSU,

մուտք՝07.07.2019)

12փետրվարի– ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտե-
տումտեղիունեցավ«Հայաստան-Իրանբարեկամությանլսա-

րանի»բացմանհանդիսավորարարողությունը:Միջոցառմանը

ներկաէինՀայաստանումԻրանիԻսլամականՀանրապետու-

թյան(ԻԻՀ)արտակարգևլիազորդեսպանՍեյեդՔազեմՍա-

ջադին, ԵՊՀ գիտական քաղաքականության և միջազգային

համագործակցության պրոռեկտոր Գեղամ Գևորգյանը, Մի-

ջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանԳեղամ

Պետրոսյանը,ֆակուլտետիպրոֆեսորադասախոսականկազ-

միներկայացուցիչներ,ուսանողներ,հյուրեր:
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ԴեսպանՍեյեդՔազեմՍաջադիննշեց,որլսարանիբացու-

մըևսմեկանգամվկայումէայնմասին,որԻրաննուՀայաս-

տանըպատրաստակամեն երկուպետությունների միջև երկ-

կողմանիորեն նպաստավոր, տրամաբանված, փոխշահավետ

ևբարեկամժողովուրդներիմակարդակինհարիրհարաբերու-

թյուններիընդլայնմանը:

Լսարանիպաշտոնականբացմանարարողությունիցհետո

դեսպանը Պալեանների անվան դահլիճում հանդիպում ունե-

ցավհամալսարանականներիհետ:

ՊրոռեկտորԳեղամԳևորգյանը ողջունեց հյուրին, ի դեմս

դեսպանի՝ շնորհավորեց ԻԻՀ ժողովրդին Իսլամական հեղա-

փոխության39-րդտարեդարձիկապակցությամբևխոսքըփո-

խանցեցդեկանԳեղամՊետրոսյանին,ովհանգամանալիորեն

ներկայացրեցհայ-իրանականհարաբերություններիպատմու-

թյուննուզարգացմանփուլերը:

(Տե՛սԵՊՀ-ումբացվեցհայ-իրանականբարեկամությանլսարան,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Armenia-Iran-lecture-hall,մուտք՝05.07.2019)

21 փետրվարի – ԵՊՀ ռեկտորը հյուրընկալեց ՀՀ-ում Բրազիլիայի
ԴաշնայինՀանրապետությանարտակարգևլիազորդեսպան

ԱժեմարդեՄենդոնսաՍանկտոսին:

(Տե՛սԵՊՀ-նընդլայնումէմիջազգայինկապերը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/More-international-ties,մուտք՝22.06.2019)

27փետրվարի – ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտե-
տի«Երիտասարդմիջազգայնագետների»ակումբինախաձեռ-

նությամբֆակուլտետիշուրջ300ուսանողներդեկան,պրոֆե-

սորԳեղամՊետրոսյանիհետ1988թ.սումգայիթյանջարդերի

30-րդ տարելիցի կապակցությամբ այցելեցին Ծիծեռնակա-

բերդիհուշահամալիր՝անմեղզոհերիհիշատակինհարգանքի

տուրքմատուցելու:
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Ներկաները ծաղկեպսակ դրեցին Սումգայիթի զոհերի հի-

շատակըհավերժացնողխաչքարիմոտ,որտեղելույթունեցավ

Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի

ուսանողուհիԱնահիտՂազարյանը:

ԱյնուհետևուսանողներնայցելեցիննաևՀայոցցեղասպա-

նությանինստիտուտ-թանգարան:

(Տե՛սՀամալսարանականներըհարգանքիտուրքմատուցեցին

Սումգայիթիանմեղզոհերիհիշատակին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Students-visited-

Tsitsernakaberd-Memorial-Complex,մուտք՝04.07.2019)

2մարտի – ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետում
տեղիունեցավհանդիպումՀՀԱԳՆմիջազգայինկազմակեր-

պություններիվարչությանպետՎահրամԿաժոյանիհետ:

«Երիտասարդ միջազգայնագետներ»ակումբի նախաձեռնու-

թյամբկազմակերպվածհանդիպումընվիրվածէրԴիվանագե-

տիօրվանևՄԱԿ-ինՀայաստանիՀանրապետությանանդա-

մակցության 26-րդ տարեդարձին: Հանդիպման վայրը նույն-

պեսպատահականչէրընտրված.այնանցկացվեցՄԱԿ-ի4-րդ

գլխավորքարտուղարԲուտրոսԲուտրոս-Ղալիիանունըկրող

լսարանում:

(Տե՛սԹեինչպեսհայերըգրավեցին«Չինաստանը».պատմումէ

ՎահրամԿաժոյանը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://www.ysu.am/news/hy/Vahram-Kazhoyan-visited-YSU,

մուտք28.06.2019)

15մարտի– ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանըՎորլդՎիժնՀայաստան
կազմակերպության գործառնությունների ղեկավար Շաղիկ

Մարուխյանի հետ ստորագրեց համագործակցության հուշա-

գիր։

Ըստայդփաստաթղթի՝ Հայաստանում վերահաստատված

40երիտասարդներհնարավորությունկստանանԵՊՀ-ումմաս-

նակցելու հատուկ դասընթացների, որոնց նպատակն է սովո-
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րեցնելհայկականաշխատաշուկայիառանձնահատկություն-

ները50։
(Տե՛ս40ներգաղթյալերիտասարդներվերապատրաստվելու

հնարավորությունկունենան.նործրագիրԵՊՀ-ում,
տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Training-for-immigrants,մուտք՝22.06.2019)

15 մարտի – Երևանի պետական համալսարանի պատմության
ֆակուլտետումհյուրընկալվեցՀանսՇմիդտը՝Հայաստանում
ԳերմանիայիԴաշնությաննախկինդեսպանը:

(Տե՛ս«Քրիստոնեությունըձերերկրիմշակութայինանգնահատելի

հարստություննէ».Գերմանիայինախկինդեսպան,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Interview-with-Hans-

Jochen-Schmidt,մուտք՝07.07.2019)

19 մարտի  – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանԳագիկ
Ղազինյանը և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաս-
տանյանպատվիրակությանղեկավարԿարոլինԴույեզըկնքե-
ցինփոխըմբռնմանհուշագիր:

Ըստհուշագրի՝նախատեսվումէրբազմաբովանդակհամա-
գործակցություն՝միտվածմիջազգայինմարդասիրականիրա-
վունքիոլորտումկրթությանևհետազոտականգործունեության
խթանմանը:

(Տե՛սՄիջազգայինհանրայինիրավունքիիրավաբանական

կլինիկակհիմնադրվիԵՊՀ-ում.հուշագիրԿարմիրխաչիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Memorandum-

with-Red-Cross,մուտք՝07.07.2019)

27մարտի– ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետում
տեղի ունեցավ գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի առաջին
հանրապետության100-ամյակին:Այնկազմակերպվելէրֆա-
կուլտետիուսանողականգիտականընկերությանև«Երիտա-
սարդմիջազգայնագետներ»ակումբինախաձեռնությամբ:

(Տե՛սՈւսանողականգիտաժողով՝նվիրվածՀայաստանիառաջին

հանրապետությանը,տեսԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Conference-on-first-republic,մուտք՝22.06.2019)
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6 ապրիլի – ԵՊՀ դասախոսները Մայր բուհի կրթական ծրագրերը
ըստֆակուլտետներիներկայացնելուհամարայցելելենԳորի-

սիթիվ4ավագդպրոց:

(Տե՛սԵՊՀասիստենտ.«Հաջողությանհասնելուկարևոր

հմտություններիցենգիտելիքներիամրապնդումըև

աշխատասիրությունը»,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Be-industrious-to-succeed,մուտք՝22.06.2019)

10 ապրիլի – ԵՊՀ ռեկտորը հյուրընկալեց Իտալիայից ժամանած
պատվիրակությանը,որըգլխավորումէրԻտալիայիարտաքին

գործերի և միջազգային համագործակցության նախարարու-

թյանխորհրդականՌոբերտոՆոչելլան:

(Տե՛սԵՊՀ-նծրագրումէընդլայնելիտալերենիուսուցանումը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Italian-

language-teaching-at-ySU,մուտք՝22.06.2019)

13 ապրիլի – ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի գենետիկայի և
բջջաբանությանամբիոնում բացվեց մոլեկուլային բջջագենե-

տիկայի հայ-գերմանական լաբորատորիա՝ վերազինված նոր

սարքավորումներովևտեխնիկայով:

(Տե՛սԺամանակակիցսարքավորումներովվերազինված

ԵՊՀլաբորատորիաննորհեռանկարներկբացիերիտասարդ

գիտնականներիևուսանողներիհամար,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Armenian-

German-Laboratory-of-Molecular-Cell-Genetics,մուտք՝22.06.2019)

16ապրիլի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիունեցավ
ՈՒԳԸ5-րդմիջազգայինգիտաժողովիբացմանհանդիսավոր

արարողությունը:

(Տե՛սՄեկնարկելէԵՊՀՈՒԳԸմիջազգայինտարեկան5-րդ

գիտաշրջանը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/SSS-5th-International-Conference,

մուտք՝22.06.2019)
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26ապրիլի– ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիդեկան,պրոֆեսոր
ԳագիկՂազինյաննուՍլովենայիԼյուբլյանայիհամալսարա-

նիպրոֆեսորԴամյանԿորոսեչընորփոխգործակցությունծա-

վալելուփաստաթուղթստորագրեցին:
Կողմերը պայմանավորվեցին ակտիվ աշխատանքներ

իրականացնել փորձի փոխանակման, համատեղ կրթական
ծրագրերի ու գիտաուսումնական հանդիպումների անցկաց-
մանուղղություններով:

(Տե՛սԵՊՀ-իևԼյուբլյանայիհամալսարանիիրավագիտության

ֆակուլտետներըհուշագիրստորագրեցին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

YSU-and-Ljubljana-university-cooperation,մուտք՝22.06.2019)

2 մայիսի – ԵՊՀ ռեկտորն իր աշխատասենյակում հյուրընկալեց
Մարտին Լյութերի անվան Հալլե-Վիտենբերգ համալսարանի
պատվիրակությանը,որըգլխավորումէրգերմանականհամալ-
սարանի ռեկտոր Ուդո Սթրաթերը: Հանդիպմանը ներկա էին
ԵՊՀ պրոռեկտորները, Աստվածաբանության, Ռոմանագեր-
մանական բանասիրության, Իրավագիտության, Արևելագի-
տությանևՄիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետնե-
րիդեկանները,ինչպեսնաևպրոֆեսորադասախոսականկազ-
միմիշարքներկայացուցիչներ։

(Տե՛սՀայ-գերմանականհամագործակցությունընոր

ոլորտներկընդգրկի,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Armenian-German-cooperation-to-expand,

մուտք՝22.06.2019)

7մայիսի – ԵՊՀեվրոպականուսումնասիրություններիկենտրոնում
տեղի ունեցավ «Եվրոպական տնտեսական քաղաքականու-
թյուն» թեմայով դասախոսություն, որը կարդաց Էստոնիայի
Տարտուի համալսարանի սոցիալական գիտությունների ֆա-
կուլտետիդեկանՌաուլԻմեթսը:

Դասախոսությունը բաղկացած էր երկու մասից: Բանա-
խոսնառաջին հատվածումանդրադարձավԵվրոպականմի-
ության սոցիալական ևաշխատանքային քաղաքականությա-
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նը,աշխատաշուկայիմարտահրավերներինևդրանց լուծման
հնարավորճանապարհներին:
Երկրորդ հատվածում մանրամասն ներկայացվեցին Եվրո-
պայում գործազրկությանտվյալներն ու նորաշխատատեղեր
ստեղծելուառայժմոչայնքանարդյունավետքայլերը:

(Տե՛ս«Եվրոպանառայժմչիկարողանումշատ

աշխատատեղերստեղծել».ՌաուլԻմեթս,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

About-employment-in-Europe,մուտք՝07.07.2019)

8 մայիսի – ԵՊՀ ռեկտորի աշխատասենյակում համագործակցու-
թյան հուշագիր ստորագրվեց Մայր բուհի և Բուրգունդիա
Ֆրանշ-Կոմտեի համալսարանի միջև: Հանդիպմանը ներկա
էինԵՊՀպրոռեկտորներԱլեքսանդրԳրիգորյաննուԳեղամ
Գևորգյանը, Միջազգային համագործակցության վարչության
պետ Ալեքսանդր Մարգարովը, ինչպես նաև բնագիտական
թևի ֆակուլտետների դեկաններ Վահրամ Դումանյանը, Էմիլ
Գևորգյանը,ՏարիելՂոչիկյանը,ՌոլանդԱվագյաննուՏեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական
կենտրոնիղեկավարՍամվելՇուքուրյանը:

(Տե՛սԵՊՀ-նուՖրանշ-Կոմտեիհամալսարանըկհամագործակցեն

ճշգրիտգիտություններիոլորտում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Cooperation-with-French-university-of-Franche-Comte,մուտք՝22.06.2019)

24մայիսի– ԵՊՀգիտականքաղաքականությանգծովպրոռեկտոր
Գեղամ Գևորգյանին և Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի
ֆակուլտետի դասախոսԿարենՔեռյանին «Որոշ օրթոգենալ
շարքերիզուգամիտությանևմիակությանհարցերր»գիտական
հոդվածների շարքի համար հանձնվում է ՀՀ նախագահի
մրցանակը:

(Տե՛սՀՀնախագահինստավայրումտեղիունեցավ

Նախագահիմրցանակ-2017-իհանձնմանարարողությունը,

տե՛ս«168ժամ»կայք՝https://168.am/2018/05/

24/956385.html,մուտք՝07.07.2019)
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31մայիսի – ԵՊՀգրադարանիճեմասրահումտեղիունեցավ«Intership
Hunt.Որոնի՛րևգտի՛րքոհնարավորությունը»խորագրովտո-

նավաճառը:

Աշխատաշուկայումառաջատարևդեռսկսնակավելիքան

քսան ընկերություններ ուսանողներին ներկայացրին իրենց

գործունեությունը, աշխատելաոճի առանձնահատկություննե-

րըևդրանցումընդգրկվելուհնարավորությունները:

Միջոցառումը կազմակերպվել էր ԵՊՀ շրջանավարտների

ևկարիերայիկենտրոնիև«Breedge»կազմակերպությաննա-

խաձեռնությամբ:

(Տե՛սԵՊՀ-ումհանդիպեցինգործատուներնու

ուսանողները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Students-and-employers-held-a-meeting,

մուտք՝07.07.2019)

հունիս – Երևանիպետականհամալսարանըտալիսէառկաուսուց-
ման3844 շրջանավարտ՝ ըստհետևյալֆակուլտետներիՄա-

թեմատիկայիևմեխանիկայի՝163բակալավր,47մագիստրոս,

Ինֆորմատիկայիևկիրառականմաթեմատիկայի՝182բակա-

լավր,38մագիստրոս,Ֆիզիկայի՝74բակալավր,36մագիստրոս,

Ռադիոֆիզիկայի՝106բակալավր,35մագիստրոս,Քիմիայի՝23

բակալավր,19մագիստրոս,Կենսաբանության՝62բակալավր,

47 մագիստրոս, Աշխարհագրության և երկրաբանության՝ 221

բակալավր,53մագիստրոս,Պատմության՝210բակալավր,25

մագիստրոս, Միջազգային հարաբերությունների՝ 304 բակա-

լավր, 108 մագիստրոս, Տնտեսագիտության և կառավարման՝

235բակալավր,74մագիստրոս,Փիլիսոփայությանևհոգեբա-

նության՝84բակալավր,64մագիստրոս,Սոցիոլոգիայի՝103բա-

կալավր,31մագիստրոս,Հայբանասիրության՝120բակալավր,

30մագիստրոս,Ժուռնալիստիկայի՝68բակալավր,24մագիստ-

րոս,Ռուսբանասիրության՝35բակալավր,16մագիստրոս,Ռո-

մանագերմանականբանասիրության՝379բակալավր,107մա-

գիստրոս,Արևելագիտության՝121բակալավր,31մագիստրոս,
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Իրավագիտության՝ 152 բակալավր, 51 մագիստրոս, Աստվա-

ծաբանության՝ 40 բակալավր, 11 մագիստրոս, Ֆարմացիայի

ինստիտուտ՝59բակալավր,69մագիստրոս,ՏՏԿՀկենտրոն՝19

մագիստրոս,ԵՈւկենտրոն՝34մագիստրոս,Մասսմեդիայիկր-

թականկենտրոն՝11մագիստրոս,ՀԻԻ՝5մագիստրոս,Մանկ.և

կրթ.զարգ.կենտրոն՝32բակալավր,16մագիստրոս։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ58)

հունիս – Երևանի պետական համալսարանըտալիս է հեռակա ու-
սուցման բակալավրիատի 513 շրջանավարտ՝ ըստ հետևյալ

ֆակուլտետների՝ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմա-

տիկայի՝ 16,Կենսաբանության՝ 7,Աշխարհագրությանև երկ-

րաբանության՝ 58, Պատմության՝ 31, Միջազգային հարաբե-

րությունների՝90,Տնտեսագիտությանևկառավարման՝60,Փի-

լիսոփայությանևհոգեբանության՝19,Սոցիոլոգիայի՝25,Հայ

բանասիրության՝34,Ժուռնալիստիկայի՝33,Ռուսբանասիրու-

թյան՝ 10, Ռոմանագերմանական բանասիրության՝ 41, Իրա-

վագիտության՝ 49, Աստվածաբանության՝ 10, Ֆարմացիայի

ինստիտուտ՝30,Մանկ.ևկրթ.զարգ.կենտրոն՝16մագիստրոս։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ59)

հունիս – ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը տալիս է առկա ուսուցման
շրջանավարտներ՝ ըստ հետևյալ ֆակուլտետների՝ Բնական

գիտությունների՝16,Հումանիտարգիտությունների՝66,Տնտե-

սագիտության՝38,Կիրառականարվեստի՝18։

Հեռակաուսուցմանշրջանավարտներիթիվը133էր։

(Տե՛սԵրևանիպետականհամալսարան.2017-2018

ուստարվագործունեություն,Երևան,2018,էջ378,381,386,388,391)

7 հունիսի – ԵՊՀ Չարենցի անվան դահլիճում տեղի ունեցավ
հանդիպումհայտնիլրագրող,Պուլիցերյանմրցանակիեռակի
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դափնեկիր,«TheBostonGlobe»պարբերականիհետաքննական

թիմիհիմնադիր-անդամՍթիվենՔյուրքչյանիհետ:

(Տե՛ս«Ողբերգություններըմեզավելիուժեղենդարձրել».

Պուլիցերյանմրցանակիեռակիդափնեկիր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Pain-makes-us-stronger,մուտք՝07.07.2019)

13 հունիսի – ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլ-
տետում դասախոսությամբ հանդես եկավ Ղազախստանի

ֆինանսների նախարարության հաշվապահական մեթոդա-

բանության վարչության պետ, ԱՊՀ երկրների հաշվապահա-

կան հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվողականության

խորհրդատվականխորհրդինախագահԱրմանաիԲեկտուրո-

վան:Միջոցառմանըմասնակցումէինֆակուլտետիդասախոս-

ներ,ասպիրանտներ,ուսանողներ,ինչպեսնաևայլկազմակեր-

պություններիմասնագետներ:

(Տե՛սՂազախպաշտոնյանդասախոսությունկարդաց

հաշվապահականհաշվառմանևաուդիտիմասին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Armanai-Bekturova-delivered-a-lecture-at-YSU,մուտք՝22.06.2019)

14հունիսի– ԵՊՀաշխարհագրությանևերկրաբանությանֆակուլտե-
տումտեղի ունեցավ սեմինար-քննարկում, որին մասնակցում

էինԵՊՀ-իևԲեռլինիՀումբոլդտիհամալսարանիպրոֆեսորա-

դասախոսականկազմիներկայացուցիչներըևուսանողները:

(Տե՛սԵՊՀ-Հումբոլդտիհամալսարան.սեմինար-քննարկում

հողայինգիտությանզարգացմանմասին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

YSU-Humboldt-university-cooperation,մուտք՝22.06.2019)

15հունիսի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումԱՄՆՄասաչու-
սեթսիՔլարքհամալսարանիպրոֆեսոր,թուրքհայտնիպատ-

մաբանԹաներ Աքչամը հանդիպեց ԵՊՀ թյուրքագիտության

ամբիոնի ուսանողների և դասախոսների հետ: Հանդիպումը
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կազմակերպվելէրԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտետինա-

խաձեռնությամբ:

ՆերկաէինԵՊՀպրոռեկտորԳեղամԳևորգյանը,Արևելա-

գիտության ֆակուլտետի դեկանՌուբեն Մելքոնյանը, Թյուր-

քագիտությանամբիոնիվարիչԱլեքսանդրՍաֆարյանը,նույն

ամբիոնիդասախոսԼուսինեՍահակյանըևԱրևելագիտության

ֆակուլտետիպրոֆեսորԳուրգենՄելիքյանը:

(Տե՛սԹուրքպատմաբանԹաներԱքչամ.«Թուրքիայում

ժխտողականությանքաղաքականությունըպետության

կողմիցէսնուցվում»,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Taner-Akcam-about-the-

policy-of-denial-of-Turkey,մուտք՝22.06.2019)

27հունիսի– ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյաննիրաշխատասենյակում
ընդունեցՌուսաստանիցժամանածպատվիրակությանը, որը

գլխավորումէրՍանկտՊետերբուրգիգիտությանևբարձրա-

գույնկրթությանհանձնաժողովինախագահիառաջինտեղա-

կալԻրինաԳանուսը:

ՆերկաէիննաևԵՊՀուսումնականաշխատանքներիգծով

պրոռեկտորԱլեքսանդրԳրիգորյաննուգիտականքաղաքա-

կանության և միջազգային համագործակցության գծով պրո-

ռեկտորԳեղամԳևորգյանը:

(Տե՛սԵՊՀղեկավարությունըհանդիպեցՍանկտ

Պետերբուրգիգիտությանևբարձրագույնկրթության

հանձնաժողովիանդամներին,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/St-Petersburg-Science-and-Higher-

Education-Commission-at-YSU,մուտք՝22.06.2019)

12սեպտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիունե-
ցավհանդիպումԵԱՀԿխորհրդարանականվեհաժողովինա-

խագահԳեորգիԾերեթելիիհետ:

Բուհիմիջազգայինհամագործակցությանվարչությանկող-

միցկազմակերպվածհանդիպմանըմասնակցումէինԵՊՀռեկ-

տորը, պրոռեկտորները, պրոֆեսորադասախոսական կազմի
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ներկայացուցիչներևուսանողներ:

(Տե՛ս«Բոլորհակամարտություններըպետքէլուծվեն

խաղաղճանապարհով».ԳեորգիԾերեթելի,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

President-of-the-OSCE-Parliamentary-Assembly-

George-Tsereteli-at-YSU,մուտք՝04.07.2019)

12սեպտեմբերի– ԵՊՀկենսաբանությանֆակուլտետումԼեհաստա-
նիՍ.ՎիշինսկուանվանհամալսարանիպրոֆեսորՔշիշտոֆ

Տուրլեյսկին հանդես եկավ «Ժամանակակից նեյրոկենսաբա-

նությանուղղությունները»թեմայովդասախոսությամբ:

(Տե՛սԼեհպրոֆեսորըհամալսարանականներիններկայացրեց

ժամանակակիցնեյրոկենսաբանությանուղղությունները,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Polish-professor-speaks-of-obituary,մուտք՝22.06.2019)

25սեպտեմբերի– ԵՊՀֆարմացիայիինստիտուտումկազմակերպ-
վելէրԴեղագետիմիջազգայինօրվաննվիրվածմիջոցառում51։

(Տե՛սԵՊՀ-ումնշվեցԴեղագետիմիջազգայինօրը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

International-day-of-pharmacists-at-YSU,մուտք՝22.06.2019)

26սեպտեմբերի–ԵՊՀ«ՀովհաննեսԱդամյան»սրահումտեղիու-
նեցավ ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի ու

«ՎորլդՎիժնՀայաստան»միջազգայինբարեգործականկազ-

մակերպությանհամատեղծրագրիփակմանարարողությունը:

«Տեղահանված հայ երիտասարդ մասնագետների աշխա-

տանքի աջակցում» ծրագրի նպատակն էր հակամարտու-

թյան գոտիներից, հատկապես՝ Սիրիայից և Ուկրաինայից,

ինչպես նաև Ջավախքից Հայաստան տեղափոխված բարձ-

րագույն կրթությամբ երիտասարդներին ծանոթացնել հայ-

կական աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին: 

ԾրագրիպաշտոնականփակմանըներկաէինՇրջանավարտ-

ներիևկարիերայիկենտրոնիփոխտնօրենԿարինեՆազարյա-
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նը,կենտրոնիներկայացուցիչները,«ՎորլդՎիժնՀայաստան»

միջազգային բարեգործական կազմակերպության «Զբաղվա-

ծությանավելի մեծ հնարավորություններ Հայաստանտեղա-

հանվածերիտասարդներիհամար»ծրագրիհամակարգողներ

ԼորիգՀալեբիանըևԱնիՋուղեցյանը:

(Տե՛սԱվարտվեց«Տեղահանվածհայերիտասարդմասնագետների

աշխատանքիաջակցում»ծրագիրը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Closure-ceremony-of-Support-to-displaced-young-Armenian-

specialists-program,մուտք՝07.07.2019)

26սեպտեմբերի– ԵՊՀքիմիայիֆակուլտետում«Հիմնականքաղց-
կեղածինները և օնկոլոգիական հիվանդությունները Հայաս-

տանում»թեմայովդասախոսությամբհանդեսեկավՄոսկվայի

պետական համալսարանի օրգանական քիմիայի ամբիոնի

պրոֆեսոր, ֆիզիկական օրգանական քիմիայի լաբորատո-

րիայիվարիչՎալերիՊետրոսյանը:

(Տե՛սՀայաստանումօնկոլոգիականհիվանդությունների

տարածվածությանպատճառները.պարզաբանեցհայտնի

պրոֆեսորՎալերիՊետրոսյանը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Valeri-Petrosyan-talks-about-

oncological-diseases-in-Armenia,մուտք՝22.06.2019)

27սեպտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումմեկնարկեց
«Աշխարհագրությանևերկրաբանությանարդիհիմնախնդիր-

ները»խորագիրըկրողմիջազգայինգիտաժողովը, որընվիր-

վածէԵՊՀհիմնադրման100-ամյակին:

(Տե՛սՄիջազգայինգիտաժողով՝նվիրվածաշխարհագրությանև

երկրաբանությանարդիհիմնախնդիրներին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/YSU-100-

conference-27-09-2018,մուտք՝22.06.2019)

28սեպտեմբերի– ՂազախստանիԼ.Գումիլևիանվանեվրասիական
ազգային համալսարանից ժամանածպատվիրակությանան-
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դամներըհանդիպումունեցանԵՊՀղեկավարկազմիհետ:

(Տե՛սԵՊՀ-նզարգացնումէհարաբերությունները

Եվրասիականազգայինհամալսարանիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Delegation-

of-Eurasian-national-university-at-YSU,մուտք՝22.06.2019)

հոկտեմբեր– ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետի
միջազգային հարաբերությունների բաժնի առկա և հեռակա

ուսուցմանբակալավրիատի2-րդկուրսերումևմագիստրատու-

րայի1-ին,2-րդկուրսերումներդրվեց«Moodle»էլեկտրոնային

ուսուցմանհամակարգիառցանցդասավանդմանծրագիրը:

(Տե՛սԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետում

կիրառվումենուսումնառությանժամանակակիցմիջոցներ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/About-moodle,մուտք՝22.06.2019)

3հոկտեմբերի– ԵՊՀռոմանագերմանականֆակուլտետիռոմանա-
կանբանասիրությանամբիոնըհյուրընկալեցՍևիլյայի«Աթա-

լայա»թատրոնիղեկավարինևդերասաններին:

(Տե՛սԵՊՀ-ումտեղիունեցավհանդիպումՍևիլյայի

«Աթալայա»թատրոնիներկայացուցիչներիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Atalaya-theatre,մուտք՝07.07.2019)

4հոկտեմբերի– ՀՀԱրարատիմարզիՈսկետափգյուղիավագդպրո-
ցի12-րդդասարանիաշակերտներնայցելեցինԵՊՀքիմիայի

ֆակուլտետ:

(Տե՛սԱշակերտները՝ԵՊՀքիմիայիֆակուլտետում,տե՛սԵՊՀպաշտոնական

կայք՝http://ysu.am/news/hy/Pupils-visited-faculty-of-Chemistry,մուտք՝22.06.2019)

9հոկտեմբերի– ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանըհյուրընկալեցՖրան-
կոֆոնիայի համալսարանական գործակալության ռեկտոր

Ժան-Պոլ դըԳոդմարին, որի գլխավորածպատվիրակության

հետհանդիպմանըներկաէիննաևԵՊՀգիտականքաղաքա-
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կանությանևմիջազգայինհամագործակցությանպրոռեկտոր

ԳեղամԳևորգյանը,Միջազգայինհամագործակցությանվար-

չության պետ Ալեքսանդր Մարգարովը և Ռոմանագերմանա-

կանբանասիրությանֆակուլտետիֆրանսիականբանասիրու-

թյանամբիոնիվարիչԶավենՀարությունը:
(Տե՛սՖրանկոֆոնիայիհամալսարանականգործակալության

ռեկտորԺան-ՊոլդըԳոդմարնայցելեցԵՊՀ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Jean-Paul-de-Gaudemar,մուտք՝22.06.2019)

16-17հոկտեմբերի– ԵՊՀուսումնականաշխատանքներիգծովպրո-
ռեկտորԱլեքսանդրԳրիգորյանըևՈրակիապահովմանկենտ-

րոնիտնօրենԱրմենԲուդաղյանըմասնակցեցինԱստանայում

կայացած «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակում կազմակերպ-

ված«Երրորդշրջափուլի(դոկտորական)ծրագրերիներքինև

արտաքինորակիապահովմանհամակարգեր»խորագրովմի-

ջազգայինկոնֆերանսին:

(Տե՛սԿրթությանորակիապահովմանվերաբերյալնոր

ծրագիրըքննարկվելէԼ.Ն.Գումիլովիանվանեվրասիական

ազգայինհամալսարանում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/International-conference-2018,մուտք՝22.06.2019)

17հոկտեմբերի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումուսանողնե-
րի համար դասախոսություն կարդացԱրտաքին կապերի եվ-

րոպականծառայության՝ԵվրոպայիևԿենտրոնականԱսիայի

հարցերովկառավարիչԹոմասՄայերՀարթինգենը:

Դասախոսությանը ներկա էին ԵՊՀ եվրոպական ուսումնա-

սիրությունների կենտրոնի տնօրեն Արթուր Ղազինյանը, Հա-

յաստանումԵՄպատվիրակությանղեկավար,դեսպանՊյոտր

Սվիտալսկին:
(Տե՛ս«Առանցերիտասարդներիհեղափոխությունըչէր

լինիայնպիսին,ինչպիսինայսօրէ».ԹոմասՄայեր

Հարթինգեն,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Meeting-with-Thomas-Mayr-Harting,

մուտք՝04.07.2019)
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24հոկտեմբերի– ԵՊՀհայբանասիրության,ռուսբանասիրության,
ռոմանագերմանական բանասիրության, քիմիայի, աշխար-

հագրության և երկրաբանության, ֆիզիկայի, պատմության

ֆակուլտետների պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկա-

յացուցիչներնայցելեցինՀՀՏավուշիմարզիԲերդավանիմիջ-

նակարգդպրոց:

(Տե՛սԲերդավանիմիջնակարգդպրոցըհյուրընկալեց

համալսարանականերին,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Visit-to-Berdavan,մուտք՝22.06.2019)

25հոկտեմբերի– ԵՊՀսոցիոլոգիայիֆակուլտետիսոցիալականաշ-
խատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնը հյու-

րընկալել էրԳերմանիայիՕսնաբրյուկի կիրառական գիտու-

թյուններիհամալսարանիպատվիրակությանը:

ՀանդիպումըկազմակերպվելէրՀայաստանիսոցիալական

աշխատողների ասոցիացիայի ու ԵՊՀ սոցիալական աշխա-

տանքիևսոցիալականտեխնոլոգիաներիամբիոնիմիջևհեր-

թականհամագործակցությանշրջանակում:

(Տե՛սԳերմանիայիՕսնաբրյուկիկիրառականգիտությունների

համալսարանիպատվիրակությունը՝Սոցիոլոգիայիֆակուլտետում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Osnabruck-university-delegation,մուտք՝22.06.2019)

26հոկտեմբերի– ԵՊՀմինչհամալսարանականկրթությանվարչու-
թյաննախաձեռնությամբԵՊՀքիմիայիֆակուլտետէինայցե-

լել«Բյուրակն»կրթահամալիրիսաները:

(Տե՛ս«Բյուրակն»կրթահամալիրիսաները՝ԵՊՀքիմիայիֆակուլտետում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Byurakn-pupils-at-the-faculty-

of-chemistry,մուտք՝22.06.2019)

28հոկտեմբերի– ԵՊՀհայբանասիրությանֆակուլտետիուսանող-
ներըպրոֆեսորադասախոսականկազմիներկայացուցիչների
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հետայցելեցինԳյումրի ու կատարեցին բարբառագիտական

ուսումնասիրություններ:

(Տե՛ս«Բարբառըմորկաթիպեսքաղցրէ.ծնվածօրիցհետդէ».

բարբառագիտականուսումնասիրություններԳյումրիում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Dialectical-

research-in-Gyumri,մուտք՝22.06.2019)

6նոյեմբերի – ԵՊՀգենդերայինհետազոտություններիևառաջնորդու-
թյան կենտրոնը  նախաձեռնել էր հանդիպում Վարշավայի

համալսարանիներկայացուցիչՄագդալենաԿոնդասիհետ:

Հանդիպման ժամանակ նա նշեց, որ  սոցիալական ձեռնար-

կատիրությունը՝թե՛որպեսպրակտիկաևթե՛որպեսհասկա-

ցություն, վերջին տարիներին լայնորեն օգտագործվում է

տարբերոլորտների մասնագետներիկողմից:Հյուրըմասնա-

կիցներիններկայացրեցնաևհամեմատականհետազոտության

արդյունքները:

(Տե՛սՁեռնարկատիրությունըևկանայք.հանդիպում-քննարկում

ԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Female-social-entrepreneurship-

in-Palestine-and-Poland,մուտք՝06.07.2019)

7նոյեմբերի– ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյանըհանդիպեցՀայաստա-
նումՌուսաստանի նորանշանակարտակարգ և լիազոր դես-

պանՍերգեյԿոպիրկինիհետ:

ՀանդիպմանըներկաէինԵՊՀգիտականքաղաքականու-

թյան և միջազգային համագործակցության գծովպրոռեկտոր

ԳեղամԳևորգյանը,Միջազգայինհամագործակցությանվար-

չությանպետԱլեքսանդրՄարգարովը,Ռուսբանասիրության

ֆակուլտետիդեկանՊավելԲալայանը,ԵՊՀռուսականկենտ-

րոնիտնօրենԱրուսյակՆերսեսյանը:

ԴեսպաննառաջինանգամէրայցելումԵՊՀ,ուստիԱրամ

Սիմոնյանը համառոտ ներկայացրեց համալսարանի անցած

ուղին: Ռեկտորն անդրադարձավ նաև Ռուս բանասիրության

ֆակուլտետի և Ռուսական կենտրոնի գործառույթներին: Այ-
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նուհետև Սերգեյ Կոպիրկինը ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի

դահլիճում հանդիպեցուսանողների հետ: Դեսպանը ողջույնի

խոսքում անդրադարձավ հայ-ռուսական հարաբերություննե-

րին՝խոսելովդրանցամուրհիմքերիևբազմակողմանիության

մասին:

(Տե՛ս«Ռուսաստանիժամանակակիցպատմություննառանց

հայերիհնարավորչէպատկերացնել».ՀՀ-ումՌուսաստանի

արտակարգևլիազորդեսպան,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Meeting-with-the-ambassador-of-Russia,

մուտք՝06.07.2019)

9 նոյեմբերի – Երևանի պետական համալսարանում նշվեց ԵՊՀ
արևելագիտությանֆակուլտետի50-ամյակը,ինչպեսնաևմեկ-

նարկեց Հայկական արևելագիտական առաջին միջազգային

կոնգրեսը:

Գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում բացման պաշ-

տոնականարարողությանը ներկա էին ՀՀ նախագահԱրմեն

Սարգսյանը, ՀՀ ԿԳ նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ

Հարությունյանը, ՀՀ սփյուռքի նախարարի պաշտոնակա-

տարՄխիթարՀայրապետյանը,ԵՊՀռեկտորԱրամՍիմոնյա-

նը,հյուրերհայաստանյանևմիջազգայինգործընկերկառույց-

ներից:

(Տե՛սԵՊՀ-ումնշվեցԱրևելագիտությանֆակուլտետի50-ամյակը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

First-annual-Armenian-international-congress-on-

Oriental-studies,մուտք՝22.06.2019)

23նոյեմբերի – ԵՊՀտնտեսագիտությանև կառավարմանֆակուլ-
տետը, ներգրավելով Հայաստանի Հանրապետության առա-

ջատարբուհերիներկայացուցիչներին,Արդյունաբերողներիև

գործարարներիմիությանհետկազմակերպելէրխորհրդաժո-

ղով,որընվիրվածէրՀայաստանիտնտեսությանզարգացման

հիմնախնդիրներին:ԽորհրդաժողովիններկաէրնաևՀՀվար-
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չապետիպաշտոնակատարՆիկոլՓաշինյանը։

(Տե՛ս«Ի՞նչանել».գիտագործնականխորհրդաժողովի

արդյունքումկապէստեղծվելտնտեսագիտությանևկառավարմանմիջև,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Economy-

Development-in-Armenia,մուտք՝06.07.2019)

4դեկտեմբերի– ԵՊՀպատմության,աստվածաբանության,արևելա-
գիտության ֆակուլտետների և հայագիտական հետազոտու-

թյունների ինստիտուտի ուսանողական գիտական ընկերու-

թյունների նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հանրապետա-

կանեռօրյագիտաժողովիբացմանարարողությունը։

(Տե՛սՊատմաբանիօրվաննվիրվածերիտասարդական

հանրապետականեռօրյագիտաժողովԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Conference-dedicated-to-historians-day,մուտք՝22.06.2019)
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22հունվար – ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիունեցավ
ԵՊՀ հոգաբարձուներիխորհրդի նիստը:ԳևորգՄուրադյանը

միաձայն ընտրվեց ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախա-

գահ:

(Տե՛սՆորնախագահևքարտուղար,բյուջեյինախահաշվի,կառուցվածքիև

հաստիքացուցակիհաստատումներ.տեղիունեցավԵՊՀհոգաբարձուների

խորհրդինիստը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Session-

of-YSU-Board,մուտք՝22.06.2019)

24հունվարի – ԵՊՀռեկտորնիրաշխատասենյակումընդունեցՀՀ-
ում Հունաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Նաֆսիկա

ՆանսիԷվաՎրայլային։Հանդիպմանընթացքումքննարկվե-

ցինԵՊՀհունագիտությանգիտաուսումնականկենտրոն-գրա-

դարանիաշխատանքներինառնչվողհարցեր:

ՆերկաէինԵՊՀպրոռեկտորներԱլեքսանդրԳրիգորյանըև

ԳեղամԳևորգյանը,Միջազգայինհամագործակցությանվար-

չության պետ Ալեքսանդր Մարգարովը և ԵՊՀ հունագիտու-

թյանկենտրոնիղեկավարԼևոնՀակոբյանը:

(Տե՛սՀՀ-ումՀունաստանիդեսպանությունըշարունակումէ

աջակցելԵՊՀհունագիտությանկենտրոնին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/Meeting-with-the-Ambassador-of-Greece,մուտք՝22.06.2019)

29 հունվարի– ԵՊՀգիտխորհրդի նիստերի դահլիճումՄայր բուհը
և Նոթինգհեմի Թրենթ համալսարանը ստորագրեցին փո-

խըմբռնմանհուշագիր՝երկուհամալսարաններիիրավագիտու-

թյանֆակուլտետներիմիջևհամագործակցությունհաստատե-

լունպատակով:
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Հուշագրի շրջանակում երկու համալսարանները համա-
գործակցելուենհամատեղուսումնականծրագրերիմշակման
ևուսումնականմեթոդներիներդրման,ուսանողներիևդասա-
վանդող անձնակազմի փոխանակման ուղղությամբ, կազմա-
կերպելու են գիտահետազոտական ծրագրեր, սեմինարներ և
կոնֆերանսներ:

(Տե՛սԵրկկողմդիպլոմավորմանհնարավորությունև

երկարատևհամագործակցությանհիմք.փոխըմբռնման

հուշագիրԵՊՀ-իևՆԹՀ-իմիջև,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/YSU-and-NTU-memorandum,մուտք՝23.06.2019)

15փետրվարի– ՀՀբարձրագույն որակավորմանկոմիտեի նախա-
ձեռնությամբ ԵՊՀ գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում
գիտականհամայնքիներկայացուցիչներըքննարկեցին,թեինչ
մոտեցումներովկարելիէպայքարելգրագողությանդեմ:

Հանդիպման սկզբում ԵՊՀ գիտական քաղաքակա-
նության և միջազգային համագործակցության գծով պրո-
ռեկտոր Գեղամ Գևորգյանը, ողջունելով ներկաներին,
ասաց, որ գրագողությունը, թվում է, թե հայտնի երևույթ
է, բայց մյուս կողմից այսօր հստակ սահմանում չունի: 
ՀՀԲՈԿ-ինախագահՍմբատԳոգյանընշեց,որհանդիպման
նպատակնէքննարկելևհասկանալ,թեորնէգրագողությունը,
ինչպեսնաևստեղծելաշխատանքայինխումբ,որըզբաղվելու
է երևույթի սահմանման, կանխարգելման և դրադեմպատժի
չափորոշիչներիմշակմամբ:

(Տե՛ս«Գրագողությանդեմպայքարըպետքէսկսվի

բուհերից».քննարկումԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝
http://ysu.am/news/hy/Struggle-against-plagiarism,մուտք՝06.07.2019)

28փետրվար– ԵՊՀպրոռեկտորԳեղամԳևորգյանիաշխատասե-
նյակում տեղի ունեցավ հանդիպում «Rondine Citadella della

Place»ասոցիացիայիպատվիրակությանհետ:

Հանդիպմանը ներկա էին ԵՊՀ միջազգային համագոր-

ծակցությանվարչությանպետԱլեքսանդրՄարգարովը,ՀՀ-ում

Իտալիայի դեսպանության փոխդեսպան Աննառոզա Կոլան-
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ջելոն, «Rondine Citadella della Place»ասոցիացիայիտնօրեն

ՄաուրոԴ.Անդրեան,«RondineCitadelladellaPlace»ասոցիա-

ցիայիներկայացուցիչՎալենտինաԲրոկին:

ՀանդիպմանսկզբումտնօրենՄաուրոԴ.Անդրեանպատ-

մեց ասոցիացիայի հիմնադրման պատմությունը, ներկայաց-

րեցգործունեությաննպատակները:

(Տե՛սԻտալականկրթաթոշակ՝կոնֆլիկտայինևհետկոնֆլիկտային

երկրներիուսանողներիհամար,տե՛սԵՊՀպաշտոնական

կայք՝http://ysu.am/news/hy/Meeting-with-

Rondine-Citadella-della-Pace,մուտք՝06.07.2019)

7մարտի– ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումՄիջազգայինհա-
րաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողների համար դասա-

խոսությամբհանդեսեկավՆյուԴելիիՋ.Ներուիանվանհա-

մալսարանիքաղ.գիտ.թեկնածու,դոկտորԱմիթաբնՍինգհը:

ՄինչևդասախոսությունըսկսելըՄիջազգայինհարաբերու-

թյուններիֆակուլտետիդեկանԳեղամՊետրոսյանըողջունեց

ներկաներինևնշեց,որֆակուլտետըշարունակումէկազմա-

կերպելարդենավանդույթդարձածհանդիպումներըքաղաքա-

կանգործիչներիևտարբերերկրներիցժամանածդասախոս-

ներիուդիվանագետներիհետ:

(Տե՛ս«Հնդկաստանիպատմությունըլիէհայազգի

կերպարներովևՀայաստանիհետկապվածդրվագներով».

դոկտորԱմիթաբնՍինգհ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Lecture-by-Amitabn-Singh,մուտք՝06.07.2019)

19 մարտի – ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտու-
թյանամբիոնինախաձեռնությամբտեղիունեցավ«Երկուժո-

ղովուրդ, մեկ քաղաքակրթություն» խորագրով միջոցառում՝

նվիրվածհայ-իրանականհարաբերություններինևՆովրուզին:

Միջոցառումը կազմակերպվել էր՝ հանրությանը ներկայաց-

նելու Հայաստան-Իրան հարաբերությունների զարգացումը,

հարևանևբարեկամժողովուրդներիմշակութայինուպատմա-

կանընդհանրությունները,ինչպեսնաևիրանականՆորտար-
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վա՝Նովրուզիխորհուրդնուավանդույթները:

(Տե՛ս«ՄենքտոնումենքմերբարեկամԻրանիկարևոր

տոներիցմեկը՝դրանովիսկցույցտալովմերսերնուհարգանքը

հարևանժողովրդինկատմամբ».ԵՊՀ-ումնշվեց

Նովրուզը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/

hy/Event-dedicated-to-Novruz,մուտք՝06.07.2019)

26մարտի – ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետնհյուրընկալեցԳեր-
մանիայիԲունդեսթագիպատգամավորևգերմանահայկական
ֆորումինախագահԱլբերտՎայլերին,«ԿոնրադԱդենաուեր»
հիմնադրամիՀարավայինԿովկասիտարածաշրջանիգրասե-
նյակիղեկավար, դոկտորԹոմասՇրապելին, «ԿոնրադԱդե-
նաուեր»հիմնադրամիերևանյանգրասենյակիղեկավարԼիա-
նաՄարուքյանին և հիմնադրամի գիտաշխատողՔրիստինա
Բելմանին:

(Տե՛սՀայ-գերմանականբուհականհամագործակցությունը

տեղափոխվումէնորփուլ.հանդիպումԱլբերտՎայլերիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Meeting-with-Albert-Weiler,մուտք՝23.06.2019)

2ապրիլի– ԵՊՀշրջանավարտներիևկարիերայիկենտրոնըկազմա-
կերպելէր«Ղեկավարինկառավարելուհմտությունները»խո-

րագրովդասընթաց«Beeline»-իհայաստանյանգրասենյակում:

Դասախոսությամբ հանդես եկավ Հայաստանում «Beeline»-ի

գլխավորտնօրենԱնդրեյՊյատախինը:Ողջունելովներկանե-

րին՝նանշեց,որիրելույթըհիմնվածէ«HBR»(HarvardBusiness

Review)ամսագրումհրապատարկված«ManagingYourBoss»

հոդվածիվրա:ԱնդրեյՊյատախինըխոսեցայնմասին,թեինչ

արդյունքների կարելի է հասնել՝ կառավարելով ղեկավարին:

Այդգործընթացնունի շատնրբություններ, ևպետք է հստակ

գիտակցել,որառաջինքայլնէղեկավարինօգնելը:Աջակցե-

լով և օգնելով ղեկավարին՝ հնարավոր է բարձրացնել թե՛աշ-

խատանքի արդյունավետությունը, թե՛ բավարարվածությունն

աշխատանքով:Նաներկայացրեցայնգլխավորառանցքները,

որոնքպետքենգործըհաջողելուհամար:
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Դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցները շրջեցին

«Beeline»-իկապիթանգարանում՝ծանոթանալովթե՛ընկերու-

թյան,թե՛կապիպատմությանը:

(Տե՛սՂեկավարինկառավարելուհմտությունները.

դասընթացըվարումէրՀայաստանում«Beeline»-իգլխավոր
տնօրենԱնդրեյՊյատախինը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Lecture-by-Andery-Pyatakhin,մուտք՝07.07.2019)

4 ապրիլի – ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետում
տեղիունեցավ«Կիրառականվիճակագրությունևտվյալների
գիտություն»մագիստրոսականծրագրիհամարնախատեսված
համակարգչայինուսումնականլաբորատորիայիբացումը:

(Տե՛ս«Կիրառականվիճակագրությունևտվյալներիգիտություն»

մագիստրոսականծրագրիհամարբացվեցհամակարգչային

ուսումնականլաբորատորիա,տե՛սԵՊՀպաշտոնական

կայք՝http://ysu.am/news/hy/Applied-Statistics-and-

Data-Science-Laboratory-Opening,մուտք՝07.07.2019)

12ապրիլիԵՊՀիրանագիտությանամբիոնումտեղիունեցավ«Շիր-
վան.պատմություն,մշակույթևլեզվականիրավիճակ»խորա-
գիրըկրողաշխատաժողով:

ԱշխատաժողովիններկաէինԻրանագիտությանամբիոնի
դասախոսներ, ասպիրանտներ, ինչպես նաև ներկայացուցիչ-
ներՀՀԳԱԱհնագիտությանևազգագրությանինստիտուտից:

(Տե՛ս«Շիրվան.պատմություն,մշակույթեվլեզվականիրավիճակ».

աշխատաժողովԵՊՀիրանագիտությանամբիոնումտե՛սԵՊՀ

պաշտոնականկայքhttp://ysu.am/news/hy/Conference-about-Shirvan,

մուտք՝07.07.2019)

15ապրիլի  –  Երևանիպետականհամալսարանիտնտեսագիտությանև
կառավարմանֆակուլտետումտեղիունեցավ«Կենտրոնական
բանկի անկախությունը որպես ՀՀ սահմանադրականության
կարևոր նորմ» թեմայով հանդիպում-քննարկում, որը կազմա-
կերպել էին ԵՊՀ սահմանադրական տնտեսագիտության
գիտավերլուծական կենտրոնը և ՀՀ կենտրոնական բանկի
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«Տնտեսագիտական կրթության և հետազոտությունների
աջակցմանկենտրոն»հիմնադրամը:

(Տե՛ս«ԿենտրոնականբանկիանկախությունըորպեսՀՀ

սահմանադրականությանկարևորնորմ».հանդիպումԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Independence-of-the-Central-Bank,մուտք՝07.07.2019)

16ապրիլի – ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետումհյուրընկալվե-
ցինՀայաստանումԻտալիայիարտակարգևլիազորդեսպան
Ն.Գ.պարոնՎինչենցոԴելՄոնակոնևԻտալիայիՀանրապե-
տությանդատավորներիցևԱրդարադատությաննախարարու-
թյանպաշտոնյաններիցկազմվածպատվիրակությունը:

ՊատվիրակությանկազմումընդգրկվածէինՔրեականար-
դարադատությանգրասենյակիգլխավորտնօրենԴոնատելլա
Դոնստին, դատավորներՖրանչեսկա Ձագորեոն և Անտոնիո
Պաստորեն:

(Տե՛սՀամագործակցությանհնարավորություններիքննարկում. 

Իտալիայիարդարադատությանոլորտիներկայացուցիչներն

Իրավագիտությանֆակուլտետումէին,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Meeting-with-representatives-of-Italy-justice-field,

մուտք՝07.07.2019)

17ապրիլի– ԵՊՀաշխարհագրությանևերկրաբանությանֆակուլ-
տետումԷքսՄարսելհամալսարանիդոկտորՎենսանՕլիվիեն
հանդեսեկավդասախոսությամբ:

(Տե՛սՄասնագիտականփորձիփոխանակումՖրանսիայի

ԷքսՄարսելհամալսարանիուԵՊՀաշխարհագրությանև

երկրաբանությանֆակուլտետիմիջև,տե՛սԵՊՀպաշտոնական

կայք՝http://ysu.am/news/hy/Experience-exchange-with-Aix-

Marseille-university,մուտք՝23.06.2019)

18ապրիլի– ԵՊՀտնտեսագիտությանևկառավարմանֆակուլտե-
տումտեղիունեցավ«Սինգապուրիզարգացում.հաջողության

հիմքերը»թեմայովհանդիպում-դասախոսություն,որըվարում

էր Հոնկոնգի չինական (Հան)ակադեմիայիփոխտնօրեն, մի-
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ջազգայնագետՎահագնՎարդանյանը։

(Տե՛սԵՊՀ-ումդասախոսությունկարդացՀոնկոնգիչինական

ակադեմիայիփոխտնօրենը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Vahagn-Vardanyan-talks-about-

Singapore,մուտք՝23.06.2019)

18ապրիլի – ԵՊՀ«ՀովհաննեսԱդամյան»սրահումԳենդերայինհե-
տազոտություններիևառաջնորդությանկենտրոնինախաձեռ-
նությամբներկայացվեց«19-րդդարիպատրիարքարանիար-
խիվներըևօսմանահայկանայք»հետազոտությունը:

ՀանդիպմանըներկաէինուսանողներևդասախոսներԵՊՀ
տարբերֆակուլտետներից,ինչպեսնաևներկայացուցիչներմի
շարքկազմակերպություններից:ԲանախոսըՄյունխենիԼյուդ-
վիգՄաքսիմիլիանհամալսարանիՄերձավորևՄիջինԱրևել-
քիուսումնասիրություններիինստիտուտիհետազոտողդասա-
խոս,դոկտոր,պրոֆեսորԹալինՍուճյաննէր:

(Տե՛ս19-րդդարիպատրիարքարանիարխիվներիվերծանումը՝

հայոցպատմությանևարդարադատությանտարբերասպեկտները

հասկանալուհիմք,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Talin-Suciyan-talks-about-the-

Armenians-in-Turkey,մուտք՝23.06.2019)

22ապրիլի– ԵՊՀտնտեսագիտությանևկառավարմանֆակուլտե-
տումՀՀվարչապետՆիկոլՓաշինյանըհանդիպեցֆակուլտե-
տիպրոֆեսորադասախոսականկազմիներկայացուցիչներիև
ուսանողներիհետ։

Հանդիպում-քննարկման առանցքում տնտեսական հեղա-
փոխությաննառնչվողհարցերնէին։ՆերկաէինՀՀԿԳնախա-
րարԱրայիկՀարությունյանը,ՀՀտնտեսականզարգացմանև
ներդրումներինախարարՏիգրանԽաչատրյանը,ֆինանսնե-
րի նախարարԱտոմՋանջուղազյանը, կառավարությանան-
դամներ,պատգամավորներ,տնտեսագետներևուսանողներ։
(Տե՛սՎարչապետՆիկոլՓաշինյանըհանդիպեցտնտեսագետներիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Prime-minister-met-economists,մուտք՝23.06.2019)
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22-26ապրիլիԵՊՀեվրոպականլեզուներիևհաղորդակցությանֆա-

կուլտետիռոմանականբանասիրությանամբիոննհյուրընկա-

լել էր Մադրիդի Կոմպլուտենսեի համալսարանի պրոֆեսոր,

թարգմանիչ,հայտնիառածաբանԽուլիաՍևիլիաՄունյոսին:

(Տե՛սԵՊՀ-նհյուրընկալելէհայտնիառածաբանԽուլիաՍևիլիաՄունյո-

սին,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Professor-from-

Complutense-University-of-Madrid,մուտք՝07.07.2019)

23ապրիլի ԵՊՀ ժուռնալիստիկայիֆակուլտետի հեռուստալսարա-

նում այսօր Հանրային լրագրության ակումբի (ՀԼԱ) նախա-

ձեռնությամբտեղիունեցավհանդիպում, որիժամանակներ-

կայացվեց«Փաստերիստուգմանուղեցույցը»։

(Տե՛սՓաստերիստուգումնառավելդյուրինևհետաքրքիր.ստեղծվելէ

նորուղեցույց,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Presentation-of-Fact-finding-Guide,մուտք՝07.07.2019)

25ապրիլիԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտետիիրանագիտության
ամբիոնը հյուրընկալել էր Հայաստանում Հնդկաստանի ար-
տակարգ և լիազոր դեսպանՆ.Գ.պարոնՍանգվանՅոգեշ-
վարին: Հանդիպմանը ներկա էին դեսպանատան, ֆակուլտե-
տի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ: 
Ողջունելով ներկաներին՝ Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ
ՎարդանՈսկանյանընշեց,որօրընշանակալիէֆակուլտետի
համար, քանի որ նախատեսվում է զարգացնել հնդկագիտու-
թյունը՝որպեսարևելագիտությանկարևորուղղություն:

(Տե՛ս«Սահետաքրքիրևխորհրդանշականսկիզբէ».Հնդկաստանի

դեսպանըգրքերնվիրեցիրանագիտությանամբիոնին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Books-from-Indian-embassy,մուտք՝07.07.2019)

25ապրիլի– ՀՀԱԳնախարարԶոհրաբՄնացականյանըհանդի-
պեց ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի

պրոֆեսորադասախոսականկազմիներկայացուցիչներիևու-

սանողներիհետ:ՀանդիպմանավարտիննախարարՄնացա-

կանյանըԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտե-
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տի20-ամյակիկապակցությամբպատմ.գիտ.դոկտոր,պրոֆե-

սորԳեղամՊետրոսյանինևպատմ.գիտ.թեկնածու,դոցենտ

ՎահրամՊետրոսյանինպարգևատրեցԱԳՆ2-րդաստիճանի

Պատվոմեդալներով:ԱյնուհետևհաջորդեցՀՀԱԳՆևԵՊՀմի-

ջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետիմիջևհամագոր-

ծակցությանմասինհուշագրիստորագրմանարարողությունը։

(Տե՛սՀամագործակցությաննորհեռանկարներՀՀԱԳՆ-իև

ԵՊՀմիջազգայինհարաբերություններիֆակուլտետիմիջև,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Zohrab-

Mnatsakanyan-met-representatives-of-faculty-of-

International-relations,մուտք՝07.07.2019)

25 ապրիլի – ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում տեղի

ունեցավ համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի

և ուսանողների հանդիպումը Ֆրանկֆուրտում գործող

«Ցեղասպանությանհակառակորդներիմիության»՝Հայաստան

ժամանածպատվիրակությանհետ։

(Տե՛ս«Մենքկշարունակենքմերպայքարնայնքան,

մինչևթուրքհասարակությունըգիտակցիևընդունիիր

պատասխանատվությունը».հանդիպումԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Meeting-with-

representatives-of-Union-of-Genocide-opponents,մուտք՝07.07.2019)

26-27ապրիլի– ԵՊՀսոցիոլոգիայիֆակուլտետիկիրառականսոցիո-
լոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիան Ծաղկաձորի

«Համալսարան» ուսումնաարտադրական բազայում կազմա-

կերպել էր «Համալսարանական կրթությունը սոցիոլոգիական

հեռանկարում. մարտահրավերներ և հնարավորություններ»

խորագրովմիջազգայինգիտաժողով:

Մասնակցում էին ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսա-

կան կազմը,ասպիրանտներ, ուսանողներ, ինչպես նաև մաս-

նագետներՀայ-ռուսական(Սլավոնական),Խ.Աբովյանիան-

վանհայկականպետականմանկավարժականհամալսարան-

ներից:Գիտաժողովինելույթներունեցաննաևմասնագետներ



639

2019

արտասահմանից՝ՉեխիայիՀրադեչԿրալովեհամալսարանից

սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի դոկտորներ Մի-

րոսլավԿապպլը,ԿվետենսկաԴանիելան,Բելառուսիհամալ-

սարանիպրոֆեսորԼարիսաՏիտորենկոն,Կուբանիհամալսա-

րանի դոկտոր Նատալյա Յուրչենկոն, ՍանկտՊետերբուրգի

Լեսգաֆտի անվան ֆիզիկական կուլտուրայի համալսարանի

դոկտորՔաջիկՕհանյանըևայլմասնագետներ:

(Տե՛սՀամալսարանականկրթությանվերաբերյալմիջազգային

գիտաժողով՝նվիրվածԵՊՀ100-ամյակին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Sociological-perspective-of-the-university-education,մուտք՝06.07.2019)

2մայիսի – ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումՀՀ-ումՖրանսիայի
դեսպանատաններկայացուցիչ,Ֆրանսիայիհամալսարաննե-

րի,տեղականինքնակառավարմանմարմիններիևքաղաքա-

ցիական հասարակության համագործակցության հարցերի

կցորդՇարլոտՎենեմաններկայացրեց2019-2020թթ.ֆրան-

սիականկառավարությանկողմիցտրամադրվողկրթաթոշակ-

ները:ԲանախոսընախներկայացրեցՖրանսիայումբարձրա-

գույն կրթական ծրագրեր իրականացնող «Campus France»-ի

ծրագրերը, այնուհետև պարզաբանեց, թե հայ ուսանողները

ինչպես կարող են դիմելՖրանսիայիտարբեր համալսարան-

ներ՝ուսումըշարունակելունպատակով:Դրանիցբացի՝ուսա-

նողներինխորհուրդներտվեց,թեինչպեսհամացանցումգտնել

տարբեր կրթաթոշակներ և ստանալ ուսանողական վիզա՝

ֆրանսիականբուհերումսովորելուհամար:

(Տե՛սՖրանսախոսուսանողներիններկայացվեցին2019-2020թթ.
ֆրանսիականկառավարությանկողմիցտրամադրվող

կրթաթոշակները,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝
http://ysu.am/news/hy/Scholarships-by-French-government,

մուտք՝06.07.2019)

3մայիսի– ԵՊՀռեկտորնիրաշխատասենյակումընդունեցԼյուբլի-
նի(Լեհաստան)կաթոլիկհամալսարանիռեկտորԱնտոնիԴե-

բինսկիին:
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ՄիջոցառմանկազմակերպիչըԵՊՀմիջազգայինհամագոր-

ծակցությանվարչություննէր:

(Տե՛սՀանդիպումԼյուբլինի(Լեհաստան)կաթոլիկհամալսարանի

ռեկտորիհետ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Meeting-with-rector-of-Catholic-University-of-Lublin,մուտք՝23.06.2019)

6 մայիսի – Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն
Սարգսյանը հանդիպեց ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտե-

տի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչների

հետ: Մասնավորապես անդրադարձ եղավ դատաիրավական

ևկրթականհամակարգերումիրականացվածբարեփոխումնե-

րին,ինչպեսնաևպետական,այդթվում՝դատականհամակար-

գըորակյալկադրերովհամալրելուհարցերին:

(Տե՛սՀՀնախագահըհանդիպելէԵՊՀիրավագիտության

ֆակուլտետիներկայացուցիչներիհետ,http://ysu.am/news/hy/

Armen-Sarkissian-met-representatives-of-faculty-of-law,

մուտք՝06.07.2019)

7մայիսի– Երևանիպետականհամալսարանումանցկացվեցհա-
մառուսական «Հաղթանակի թելադրություն» («Диктант 
Победы»)խորագիրըկրողգրավորմրցույթը,որինպատակնէ
ավելիմեծուշադրությունհրավիրելՀայրենականպատերազ-

միպատմության հետազոտության վրա, բարձրացնելպատ-

մականճանաչողությունըևխթանելհայրենասիրականդաս-

տիարակությունը։

(Տե՛սԵՊՀ-ումանցկացվեցմիջպետական«Հաղթանակի

թելադրություն»մրցույթը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Competition-dedicated-to-Victory-day,

մուտք՝04.07.2019)

7մայիսի– Երևանիպետականհամալսարանիեվրոպականուսում-
նասիրությունների կենտրոնում տեղի ունեցավ հանդիպում

Ֆրանսիայի Բուրգունդիայի Ֆրանշ-Կոմտե համալսարանի
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(UBFC)ներկայացուցիչներիհետ:

(Տե՛սՈւսանողներիններկայացվեցինԲուրգունդիայիՖրանշ-Կոմտե

համալսարանումդասավանդվողմագիստրոսական16ծրագրերը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայքhttp://ysu.am/news/hy/Meeting-with-

UBFC-representatives,մուտք՝23.06.2019)

8 մայիսի – ԵՊՀ Եգիպտոսի անվան լսարանում դասախոսություն
կարդացՌուսաստանիգիտություններիակադեմիայի (ՌԳԱ)

արևելագիտության ինստիտուտի արաբական և իսլամական

հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն, Մոսկվայի Մ. Վ.

Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի համաշխար-

հայինքաղաքականությանֆակուլտետիդոցենտ,պատմ.գիտ.

թեկնածու Վասիլի Կուզնեցովը: Դասախոսությունը կազմա-

կերպելէրԱրևելագիտությանֆակուլտետը:

(Տե՛սԱրևելագետՎասիլիԿուզնեցովըդասախոսություն

կարդացԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Lecture-by-Vasili-Kuznetsov,մուտք՝23.06.2019)

11 մայիսի – ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Հ.Թու-

մանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական

գիտաժողով,որըկազմակերպելէրԵՊՀԻՄհումանիտարգի-

տություններիֆակուլտետիհայոցլեզվիևգրականությանամ-

բիոնը։

(Տե՛սՀովհաննեսԹումանյանիծննդյան150-ամյակիննվիրված

գիտաժողովԵՊՀԻջևանիմասնաճյուղում,տե՛սԵՊՀ

պաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Conference-at-

Ijevan-branch-dedicated-to-Tumanyan-150,մուտք՝23.06.2019)

14մայիսի– Երևանիպետականհամալսարանիմիջազգայինհարա-
բերություններիֆակուլտետումանցկացվեցդասախոսություն՝

«ՌԴ-ՄեծԲրիտանիահարաբերություններըարդիշրջանում»

թեմայով։

«Ինտեգրացիաև զարգացում»հետազոտականվերլուծա-

կան հասարակական կազմակերպությունը համալսարան էր
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հրավիրելՌուսաստանիգիտություններիակադեմիայիԵվրո-

պայի ինստիտուտում բրիտանական հետազոտությունների

կենտրոնի ղեկավար, փիլիսոփայական գիտությունների թեկ-

նածուԵլենաԱնանիևան։

(Տե՛սՌուսաստանիգիտություններիակադեմիայիԲրիտանական

հետազոտություններիկենտրոնիղեկավարըդասախոսություն

կարդացԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Lecture-by-Yelena-Ananieva,մուտք՝07.07.2019)

16 մայիսի – ԵՊՀ գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում մեկ-
նարկեց «PRINTeL» նախագծի շրջանակում իրականացվող

«Նորարարական դասավանդումը և ուսումնառությունը» խո-

րագրովմիջազգայինգիտաժողով-աշխատաժողովը,որընվիր-

վածէԵՊՀ100-ամյակին:

Մասնակցումէրշուրջ100ներկայացուցիչնախագծիգոր-

ծընկերԵվրոպականևԱրևելյանգործընկերության15բուհե-

րիցևայլկրթականհաստատություններից:

(Տե՛ս«Նորարականդասավանդումըևուսումնառությունըբուհերում»

միջազգայինգիտաժողով-աշխատաժողով՝նվիրվածԵՊՀ100-ամյակին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

International-conference-workshop-dedicated-to-YSU-100,

մուտք՝23.06.2019)

16 մայիսի – ՀՀ կենտրոնական բանկը շրջանառության մեջ դրեց
«ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակ» արծաթե հուշադրամը.

թողարկվումէ500օրինակ։

Հուշադրամիդիմերեսինպատկերվածեն հայգիտնական-

ներիննվիրվածհուշասյանհատվածը,որըգտնվումէԵրևանի

պետականհամալսարանիսրահում,և«SCIENTIAPOTENTIA

EST» մակագրությունը, իսկ դարձերեսին՝ «ՍահակՊարթև և

ՄեսրոպՄաշտոց»խմբաքանդակիցհատված:

«ԵՊՀհիմնադրման100-ամյակ»հուշադրամիֆոնինԵՊՀ

շենքիուրվագծիևգերբիպատկերներնեն:

Հուշադրամիանվանականարժեքը1000ՀՀդրամէ,այնար-
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ծաթյաէ,925հարգի,քաշը՝33.6գ,տրամագիծը՝40մմ։

Հուշադրամի էսքիզների հեղինակներն ենՀարությունՍա-

մուելյանը (դիմերես) և Վարդան Վարդանյանը (դարձերես):

ԱյնհատվելէԼիտվայիդրամահատարանում:

(Տե՛սՀՀկենտրոնականբանկըշրջանառությանմեջէդրել

«ԵՊՀհիմնադրման100-ամյակ»հուշադրամը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

YSU-100-commemorative-coin,մուտք՝04.07.2019)

21մայիսի– ԵՊՀարևելագիտությանֆակուլտետիչինագիտության
կենտրոնումդասախոսություններովհանդեսեկանՉինաստա-

նիհասարակականգիտություններիակադեմիայիգիտաշխա-

տողներԼիՍյան,ՅույԽունլյանը, ՏանՉժիՑաոնևԽուան

Յունգուանը:

(Տե՛սԵՊՀ-իևՉինաստանիհասարակականգիտությունների

ակադեմիայիմիջևհամագործակցություննամրապնդվումէ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Cooperation-with-Chinese-Academy-of-Social-Sciences,

մուտք՝23.06.2019)

22մայիսի– ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումդասախոսություն
կարդաց ֆրանսիացի քաղաքագետ, զինված ընդհարումների

մասնագետԺերարՇալիանը:

Դասախոսությունը կրում էր «Ինչո՞ւ Վիետնամի պատե-

րազմից (1975-2019 թթ.) հետո ոչ կանոնավորպատերազմնե-

րումչենգրանցվելհաղթանակներ»խորագիրը:Միջոցառումը

կազմակերպել էր ԵՊՀ միջազգային համագործակցության

վարչությունը: ՆերկաէինդասախոսներևուսանողներԱրևե-

լագիտության,ՊատմությանևՄիջազգայինհարաբերություն-

ներիֆակուլտետներից:

(Տե՛սՔաղաքագետԺերարՇալիանըդասախոսություն

կարդացԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Gerard-Shalian-delivered-a-lecture,մուտք՝23.06.2019)
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22մայիսի– ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիդատականնիս-
տերիդահլիճումԳերմանիայիՍահմանադրականդատարանի

նախկինդատավոր,դոկտոր,պրոֆեսորՄիխայելԱյխբերգերը

հանդեսեկավդասախոսությամբ:

ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետիևԳերմանականմի-

ջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) միջև

հաստատվածհամագործակցության շրջանակումտեղիունե-

ցածդասախոսությունըկազմակերպվել էրԳերմանականմի-

ջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) «Հարա-

վայինԿովկասում եվրոպական չափորոշիչներին իրավական

համապատասխանեցում»ծրագրինախաձեռնությամբ:

(Տե՛սՍեփականությանիրավունքիդոգմատիկան՝ըստ
ԳերմանիայիԴաշնայինՍահմանադրականդատարանի.

դասախոսությունԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝
http://ysu.am/news/hy/Michael-Eichberger-delivered-a-lecture,

մուտք՝04.07.2019)

23 մայիսի – ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը գիտխորհրդի նիստի
ավարտինհրաժարականէտալիսԵՊՀռեկտորիպաշտոնից:

(Տե՛սԱրամՍիմոնյանըհրաժարականէտվել
ԵՊՀռեկտորիպաշտոնից,տե՛սԱզատությունռադիոկայանի

պաշտոնականկայք՝https://www.azatutyun.am/a/29958554.html,
տե՛սնաևԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Rector-has-resigned,մուտք՝23.06.2019)

24մայիսի– ԵՊՀռադիոֆիզիկայիֆակուլտետումանցկացվեցհա-
մալսարանիհիմնադրման100-ամյակիննվիրվածերիտասար-

դականգիտաժողով, որը կազմակերպել էրԵՊՀռադիոֆիզի-

կայի ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը:

Գիտաժողովիններկաէինֆակուլտետիպրոֆեսորադասախո-

սականկազմիներկայացուցիչներըևուսանողները:

(Տե՛սԵրիտասարդականգիտաժողով՝նվիրվածԵՊՀհիմնադրման

100-ամյակին,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Youth-Conference-at-the-

faculty-of-Radiophysics,մուտք՝23.06.2019)
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24մայիսի– ԵՊՀռուսբանասիրությանֆակուլտետըկազմակերպել
էր միջոցառում՝ նվիրված ռուս մեծ բանաստեղծ Ալեքսանդր

Պուշկինի 220-ամյակին։ Ներկա էին ԵՊՀ տարբեր ֆակուլ-

տետների ուսանողներ, պրոֆեսորադասախոսական կազմի

ուԵրևանումՌուսաստանիգիտությանևմշակույթիկենտրո-

նի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև հյուրեր Ռուսաստանից։ 

Ֆակուլտետի ուսանողները ներկայացրին գրողի կյանքն ու

գործունեությունը, սերերը, քաղաքական հալածանքներն ու

մահը։Միջոցառումնուղեկցվածէրոչմիայնասմունքով,այլև

երաժշտականկատարումներովուտեսապատկերներով։

(Տե՛սՌուսբանասիրությանֆակուլտետումտեղի

ունեցավԱ.Պուշկինի220-ամյակիննվիրվածմիջոցառում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Event-dedicated-to-Pushkin-220,մուտք՝07.07.2019)

30մայիսի– ԵՊՀգիտխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիունեցավ
ԵՊՀհոգաբարձուներիխորհրդինիստը՝օրակարգային2հար-

ցով:Առաջինըվերաբերումէր«Երևանիպետականհամալսա-

րան» հիմնադրամի կառավարիչ-ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի՝

իրդիմումիհամաձայնլիազորություններիվաղաժամկետդա-

դարեցմանը: ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը 30 կողմ և 2

ձեռնպահձայներիհարաբերակցությամբհաստատեցդիմումը:

Այնուհետև խորհուրդն անցավ օրակարգի երկրորդ հարցին՝

«Երևանիպետական համալսարան» հիմնադրամի կառավա-

րիչ-ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ընտրու-

թյանը,ևընտրությանարդյունքներովԵՊՀմաթեմատիկական

անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի պրոֆեսոր,

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Գեղամ Գևորգյանը ընտրվեց ԵՊՀ

կառավարիչ-ռեկտորիժամանակավորպաշտոնակատար:

(Տե՛սԵՊՀռեկտորիժամանակավորպաշտոնակատարէ

ընտրվելԳեղամԳևորգյանը.տեղիունեցավԵՊՀհոգաբարձուների

խորհրդիարտահերթնիստը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Session-of-Board-of-Trustees-30-05-2019,

մուտք՝23.06.2019)
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3հունիսի–ՀՀկրթության,գիտության,մշակույթիևսպորտինախա-
րարԱրայիկՀարությունյանըևփոխնախարարԳրիշաԹամ-

րազյանն այցելեցին համալսարան և ԵՊՀ ղեկավարության

հետքննարկեցինհամալսարանի100-ամյակիննվիրվածմիջո-

ցառումներինառնչվողհարցեր:

(Տե՛սԱրայիկՀարությունյանըհանդիպելէԵՊՀռեկտորի

ժամանակավորպաշտոնակատարԳեղամԳևորգյանիհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Arayik-

Harutyunyan-met-Gegham-Gevorgyan,մուտք՝23.06.2019)

7 հունիսի– ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավորպաշտոնակատարԳե-
ղամԳևորգյաննիրաշխատասենյակում հանդիպեցՈւդինեի

համալսարանի ռեկտոր Ալբերտո Ֆելիչե դե Տոնիի ղեկավա-

րած պատվիրակության հետ: Քննարկվեցին երկու համալ-

սարանների միջև համագործակցություն հաստատելու ուղ-

ղություններն ու շրջանակները: Գեղամ Գևորգյանը Ուդինեի

համալսարանի պատվիրակությանը հրավիրեց մասնակցելու

սեպտեմբերինԵՊՀ100-ամյակիննվիրվածմիջոցառումներին:

(Տե՛սԳեղամԳևորգյանըհյուրընկալելէՈւդինեիհամալսարանի

պատվիրակությանը՝քննարկելուհամագործակցությանհեռանկարը,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Cooperation-with-university-of-Udine,մուտք՝23.06.2019)

7հունիսի– ԵՊՀիրավագիտությանֆակուլտետինախաձեռնությամբ
դասախոսությամբհանդեսեկավԱՄՆԹավթսհամալսարանի

Ֆլեթչերիիրավունքիևդիվանագիտությանդպրոցիպրոֆեսոր

ՄայքլԳլենոնը:

(Տե՛սՄիջազգայինիրավունքիհայտնիպրոֆեսորՄայքլԳլենոնը

դասախոսությունկարդացԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնական

կայք՝http://ysu.am/news/hy/Democracy-in-the-Modern-World,

մուտք՝07.07.2019)

17 հունիսի – ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում մեկնարկեց
«NuclearandRadiationPhysicsandMaterials» («Միջուկայինև
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ռադիացիոնֆիզիկաևնյութեր»)խորագրովմիջազգայինքա-

ռօրյակոնֆերանսը:

(Տե՛սԳիտնականներըքննարկումենմիջուկայինևռադիացիոն

ֆիզիկայիունյութագիտությանհիմնախնդիրները.կոնֆերանս

ԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Nuclear-and-Radiation-Physics-and-Materials,մուտք՝23.06.2019)

18հունիսի – ԵՊՀռեկտորիժամանակավորպաշտոնակատարԳե-
ղամԳևորգյանըհյուրընկալեցԽաղաղությանևհանդուրժողա-

կանության միջազգային կազմակերպության պատվիրակու-

թյանը՝իդեմսնախագահպարոնԱհմադԱլջարուանիևՀՀ-ում

Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպան Մուհամմադ

ալԶաաբիին:ԳեղամԳևորգյանըԽաղաղությանևհանդուր-

ժողականությանմիջազգայինկազմակերպությանպատվիրա-

կությանը հրավիրեց մասնակցելու սեպտեմբերին կայանալիք

ԵՊՀ100-ամյակիննվիրվածմիջոցառումներին:

(Տե՛սԵՊՀ-նհամագործակցելուէԽաղաղությանև

հանդուրժողականությանմիջազգայինկազմակերպությանհետ,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Cooperation-with-The-Global-Council-for-Tolerance-and-Peace,

մուտք՝23.06.2019)

20հունիսի– ԵՊՀռեկտորիժամանակավորպաշտոնակատարԳե-
ղամ Գևորգյանն իր աշխատասենյակում հանդիպեց Ա. Ալի-

խանյանիանվանազգայինգիտականլաբորատորիայիտնօ-

րենԱնիԱբրահամյանիհետ:Քննարկվեցինկողմերիմիջևհա-

մագործակցությունհաստատելուուղղությունները:

ՀանդիպմանըներկաէինԵՊՀֆիզիկայիֆակուլտետիդե-

կան Ռաֆիկ Հակոբյանը, Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային

գիտական լաբորատորիայի գիտական քարտուղար Արփինե

Փիլոյանը:ԳեղամԳևորգյանըևԱնիԱբրահամյանըստորագ-

րեցինհամագործակցությանհամաձայնագիր,համաձայնորի՝

կողմերը պատրաստվում են կազմակերպելու ուսանողական

պրակտիկաներ, մշակելու գիտահետազոտական և կրթական
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համատեղնախագծեր:
(Տե՛սԱ.Ալիխանյանիազգայինգիտականլաբորատորիայիև

ԵՊՀ-իմիջևկնքվեցհամագործակցությանհամաձայնագիր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Cooperation-with-YerPhi,մուտք՝23.06.2019)

20հունիսի – ԵՊՀֆիզիկայիֆակուլտետումտեղիունեցան«Սովո-
րող ուսուցիչ»առցանց վերապատրաստումների ծրագրիամ-
փոփումը և «Սովորող ուսուցիչ-1» խորագրով գիտագործնա-
կանհանրապետականառաջինկոնֆերանսը:

(Տե՛սՔննարկումներ՝կրթությանևուսուցիչներիկատարելագործման

վերաբերյալ.գիտագործնականկոնֆերանսԵՊՀ-ում,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Trainings-for-teachers,մուտք՝07.07.2019)

22հունիսի – ԵՊՀռեկտորիժամանակավորպաշտոնակատարԳե-
ղամԳևորգյանն իրաշխատասենյակում հյուրընկալեցԵրու-
սաղեմիեբրայականհամալսարանիհայագիտությանկենտրո-
նիհիմնադիրՄայքլՍթոունինևգործողտնօրենՌուվենԱմի-
տային: Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկեցին նաև
երկուկառույցներիմիջևհաստատվածհամագործակցությունն
առավելարդյունավետդարձնելուուղիները:ԳեղամԳևորգյա-
նըփաստեց,որպատրաստէաջակցելուերկկողմգաղափար-
ների իրականացմանը: Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտո-
նակատարըՄայքլՍթոունինևՌուվենԱմիտայինհրավիրեց
մասնակցելուԵՊՀ100-ամյակիննվիրվածմիջոցառումներին,
որոնքտեղիենունենալուսեպտեմբերին:

(Տե՛սՆորհնարավորություններհայագիտությանոլորտում.

Երուսաղեմիեբրայականհամալսարանիհայագիտության

կենտրոնիղեկավարներնայցելելենԵՊՀ,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Cooperation-with-Hebrew-university-of-

Jerusalem,մուտք՝23.06.2019)

26հունիսի– ԵՊՀգիտականխորհրդինիստերիդահլիճումտեղիու-
նեցավ «ՄահթումկուլիՖրագին համաշխարհային մշակույթի
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պատմությանմեջ»խորագրովգիտաժողով:Այնկազմակերպ-
վել է Երևանի պետական համալսարանի ու Հայաստանում
Թուրքմենստանիդեսպանատանհամատեղջանքերովևնվիր-
ված էր թուրքմեն մեծ բանաստեղծու մտածողՄահթումկուլի
Ֆրագիիծննդյան295-ամյակին:

(Տե՛սՀայ-թուրքմենականհարաբերություններիամրապնդման

գործումՄահթումկուլիՖրագիիպոեզիանբացառիկդերէխաղում.

գիտաժողովԵՊՀ-ում՝նվիրվածթուրքմենպոետի295-ամյակին,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Makhtumkuli-in-the-history-of-world-culture,մուտք՝07.07.2019)

27 հունիսի – Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունե-
ցավ ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակի առթիվ թողարկված
հոբելյանական նամականիշի մարման արարողությունը:
Թողարկումը վավերացրին ՀՀ կրթության, գիտության, մշա-
կույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, ՀՀ
բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար
Հակոբ Արշակյանը, ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշ-
տոնակատար Գեղամ Գևորգյանը, «ՀայՓոստ» ընկերու-
թյանգլխավորգործադիրտնօրենՀայկԱվագյանըևՀՀՖի-
լատելիստների միության նախագահ Հովիկ Մուսայելյանը: 
ԳեղաթերթիկիվրապատկերվածենԵՊՀկենտրոնականմաս-
նաշենքնունրաառջևումգտնվող«ՍահակՊարթևևՄոսրոպ
Մաշտոց»արձանախումբը:Նամականիշիստորինաջանկյու-
նումպատկերվածէԵՊՀհիմնադրման100-ամյակիննվիրված
տարբերանշանը:220դրամանվանականարժեքովնամակա-
նիշըտպագրելէՖրանսիայի«Cartor»տպագրատունը30.000
օրինակով: ԵՊՀ 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական նա-
մականիշի դիզայնի հեղինակը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի
դասախոսԼևոնԼաճիկյաննէ,որըպարգևատրվեցԵՊՀոսկե
մեդալով:

Գեղամ Գևորգյանը, շնորհավորելով ներկաներին, փաս-
տեց,որսաո՛չառաջինևո՛չէլվերջինմիջոցառումնէ՝նվիրված

ԵՊՀհիմնադրման100-ամյակին.«Չեմուզումայսօրանդրա-

դառնալհամալսարանիանցած100-ամյաճանապարհին,քա-
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նիորդրաառիթներըդեռլինելուեն:Միայնուզումեմնշել,որ

անուրանալիեննրադերնունշանակությունը:Եսհույսունեմ,

որ հաջորդ հարյուրամյակի ընթացքում համալսարանը կանի

ավելին,քանարելէայստարիներիընթացքում»:

(Տե՛սԹողարկվելէհոբոլյանականնամականիշ՝նվիրված

ԵՊՀ100-ամյակին,տե՛սՀՀկրթության,գիտության,

մշակույթիևսպորտինախարարությանպաշտոնականկայք՝

http://edu.am/index.php/am/news/view/7614,տե՛սնաև

ՇրջանառությանմեջէդրվելԵՊՀհիմնադրման100-ամյակին

նվիրվածնամականիշը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/YSU-stamp-cancellation,մուտք՝02.07.2019)

2 հուլիսի – ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճումտեղի ունեցավ
ԵՊՀ100-րդտարեդարձին նվիրվածմիջոցառումները համա-

կարգողհոբելյանականհանձնաժողովինիստը:ԵՊՀռեկտորի

ժամանակավորպաշտոնակատարԳեղամԳևորգյանըհանձ-

նաժողովիանդամներիններկայացրեց100-ամյակիննվիրված

միջոցառումների ժամանակացույցը և դրանց կազմակերպ-

մաննուղղվածաշխատանքները:

(Տե՛սԵՊՀ100-ամյակիննվիրվածմիջոցառումներիկազմակերպման

աշխատանքներըշարունակվումեն,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Jubilee-commission-session-02-07-2019,

մուտք՝04.07.2019)

4հուլիսի– ԵՊՀՊալեաններիանվանդահլիճումմեկնարկեցՄան-
կավարժությանևկրթությանզարգացմանկենտրոնիկազմա-

կերպած«Կրթությանկառավարմանհիմնախնդիրներըբարձ-

րագույնկրթությանհամակարգում»ամառայինդպրոցը:

(Տե՛ս«Ամառայինդպրոցըփորձիփոխանակման,մոտեցումների,

գաղափարներիստեղծմանհարթակէ».մեկնարկեց

«Կրթությանկառավարմանհիմնախնդիրներըբարձրագույն

կրթությանհամակարգում»ամառայինդպրոցը,տե՛սԵՊՀ

պաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Problems-of-Educational-

Management-in-the-Higher-Education-System,մուտք՝04.07.2019)
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5հուլիսի– ԵրևանքաղաքիԾարավԱղբյուրի55/27հասցեումտեղի
ունեցավ Մայր բուհի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված

«Համալսարանական»պուրակիբացմանհանդիսավորարա-

րողությունը,որըկառուցելէ«ԵՊՀշրջանավարտներիմիավո-

րում»հասարակականկազմակերպությունը:

Պուրակիբացումնուղեկցվեցտոնականհամերգով:«ԵՊՀ

շրջանավարտներիմիավորում»ՀԿնախագահԱրսենՔարա-

մյանըլրագրողներիհետզրույցումնշեց,որ«Համալսարանա-

կան» պուրակի կառուցմամբ, ըստ էության, ազդարարվում է

2008թ.մեկնարկածևԵրևանքաղաքիԱվանվարչականշրջա-

նիԾարավԱղբյուրիփողոցումիրականացվածքաղաքաշինա-

կանծրագրիավարտը:

ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավորպաշտոնակատարԳեղամ

Գևորգյանիխոսքով`համալսարաննիր100-ամյակինարժանի

նվերէստանում:«Ընդհանրապեսդժվարէքաղաքումգտնելմի

թաղամաս,որը10տարվաընթացքումայսչափկերպարանա-

փոխվածլինի:Մարդիկ,որոնք10տարիառաջեղելենայստեղ,

լավկհիշենևկփաստեն,թեինչփոփոխությունէեղել:Համալ-

սարանականբնակիչներըշատգոհենինչպեսիրենցբնակա-

րաններից, այնպես էլ այն միջավայրից, որտեղ ապրում են:

Իսկնմանպուրակիբացումնառավելհարմարավետկդարձնի

նրանցկենցաղը»,-նշեցԳեղամԳևորգյանըևհավելեց,որթա-

ղամասումիդեալականպայմաններեն`լավ,հանգիստևխա-

ղաղապրելուհամար:

Շուրջ6000քմմակերեսովպուրակումտնկվելենմշտադա-

լարևսաղարթախիտշուրջ300ծառևթուփ:Կառուցվելենճե-

մուղիներ, տեղադրվել նստարաններ, աղբամաններ: Երեխա-

ներիհամարկառուցվելենկահավորված,գեղեցիկևհարմա-

րավետխաղահրապարակներ:Անցկացվելենոռոգմանհամա-

կարգևժամանակակիցարտաքին լուսավորություն:Իսկայս

ամեննամբողջացնումէլուսայինշատրվանը:

Այցելուների ժամանցը լիարժեք դարձնելու նպատակով

պուրակումգործելուէնաևսրճարան,որիտանիքումտեղադր-

վածէարևայինֆոտովոլտայինկայան`այգուարտաքինլու-
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սավորությանկարիքներըմասնակիորենհոգալուհամար:

Պուրակի կառուցապատման աշխատանքների համար

ծախսվելէրշուրջ200մլնՀՀդրամ:

(Տե՛սԿայացավ«Համալսարանական»պուրակիբացման

հանդիսավորարարողություն,տե՛սԵՊՀշրջանավարտների

միավորմանպաշտոնականկայք՝http://ysugu.am/index.php/

2019/07/05/14437/,մուտք՝07.07.2019)
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1.ՀայաստանիՀանրապետությունումհամալսարանբացելումասին

քննարկումներըսկսվեցինդեռ1918թ.աշնանից:

1918թ.հոկտեմբերինՍ.ՏիգրանյանինախաձեռնությամբԹիֆլիսում

հրավիրվում է խորհրդակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում

համալսարանական տիպի դպրոց հիմնելու մասին: Խորհրդակցությա-

նըմասնակցումէինՅուրիՂամբարյանը,ԴավիթԶավրիևը(Զավրյան),

Թիֆլիսի միջնակարգ դպրոցների հայ ուսուցիչները, ինչպես նաև այլ

ուսումնական հաստատությունների մի քանի մանկավարժներ: Երկա-

րատև քննարկումներից հետո խորհրդակցության մասնակիցները ըն-

դունեցինփոխզիջումայինորոշում`ստեղծելդպրոցկամդասընթացներ,

որոնքկպատրաստեինմասնագետներվարչական,հանրայինևմանկա-

վարժականաշխատանքներիհամար`վերջնականնպատակունենալով

այնդարձնելհամալսարան(տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,

Վավերագրերիժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս., 

Երևան,1995,էջ13-14)։[էջ 7]
2.Նամակըռուսերենէ,որտեղտեսուչ-իփոխարեննշվածէռեկտոր

բառը(տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերիժողո-

վածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,Երևան,1995,էջ89):

[էջ14]

3.Նախարարներիխորհուրդը1919թ.սեպտեմբերի1-ինN145նիս-

տումորոշեցԵրևանիարականգիմնազիայիշենքիմիթևըհատկացնել

համալսարանինևՀանրայինկրթությանևարվեստինախարարության

ներկայացուցչինընդգրկելշինարարականհանձնաժողովիկազմում:Այդ

աշխատանքը հետագայում հանձնարարվեցԴավիթԶավրյանին (տե՛ս

Երևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերիժողովածու,կազմ.՝

ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,Երևան,1995,էջ303):[էջ16]

4. 1919 թ. դեկտեմբերի 23-ին համալսարանական հանձնաժողովը

որոշեցպարապմունքներըսկսել1920թ.հունվարի25-ին:Սակայնայդ
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օրը Երևանում Հայաստանի Հանրապետության ճանաչման տոնակա-

տարության կապակցությամբ համալսարանի բացումը տեղափոխվեց

հունվարի31-ին(տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերա-

գրերիժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,Երևան,

1995,էջ308):[էջ20]

5.Հանրայինկրթությանևարվեստինախարարի՝նույնթվականիապ-

րիլի 27-իN117հրամանովՀակոբՄանանդյանընշանակվեցԵրևանի

համալսարանիպատմա-լեզվաբանականֆակուլտետիհայոցպատմու-

թյանդոցենտ(տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրե-

րիժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,Երևան,1995,

էջ314):[էջ25]

6. 1920 թ. ապրիլի 6-ին Նախարարների խորհուրդը այդ հարցի

վերաբերյալ որոշեց հանձնարարել Հանրային կրթության և արվեստի

նախարարին այդ առթիվ համաձայնության գալ զինվորական նախա-

րարիհետ (տե՛սԵրևանիհամալսարան.1918-1920թթ.,Վավերագրերի

ժողովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,Երևան,1995,էջ

314):[էջ26]

7.Դեռ1920թ. հունիսի21-ինՀՀհանրայինկրթությանևարվեստի

նախարարընամակովդիմելէրՀՀՆախարարներիխորհրդին՝խնդրելով

Երևանի համալսարանի տեսուչ Յուրի Ղամբարյանին նշանակելու

խնդրանքով:Նամակումմասնավորապեսնշվածէր.«Հայաստանիհա-

մալսարանիկազմակերպիչ,պրոֆեսորՅուրիՂամբարյանըվարած էր

Թիֆլիսիպոլիտեխնիկումիռեկտորիպաշտոնըմինչևսույնթիվապրի-

լի3-ը,երբնահրաժարվեցայդվերջինպաշտոնից։Այժմնահնարավո-

րությունունիամբողջովինտրամադրելուիրուժերըմիայնԵրևանիհա-

մալսարանին,ուստիևպատիվունենքխնդրելունշանակելպրո[ֆեսոր]

Ղամբարյանին Երևանի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում, սկսած

սույնտարվաապրիլի16-ից»։

Համաձայն հունիսի 25-ի օրենքի՝ Յու. Ղամբարյանը հաստատվեց

Երևանի համալսարանիռեկտորիպաշտոնում նույն թվականիապրիլի

16-ից (տե՛սԵրևանիհամալսարանը.1918-1920թթ.,Վավերագրերիժո-

ղովածու,կազմ.՝ՄամիկոնյանՖ.Հ.,ՄիրզոյանՍ.Ս.,Երևան,1995,էջ

214,319)։[էջ29]

8.1929թ.փոխվումէբուհերիղեկավարմանկարգը։Համալսարանում
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առարկայական հանձնաժողովների փոխարեն կրկին վերստեղծվեցին

ամբիոններ(տե՛սՂարիբջանկանԼ.Պ.,Երևանիպետականհամալսա-

րանը.1919-1930թթ.,Երևան,1994,էջ121)։[էջ33]

9. Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունները պնդում էին, որ

Երևանիպետականհամալսարանըհիմնադրվելէխորհրդայինիշխանու-

թյանհաստատումիցհետո:Մասնավորապես1926թ.ՀԽՍՀԿենտգործ-

կոմիևԺողկոմխորհիհրատարակածժողովածուումնշվածէրհետևյալը.

«Յերևանում համալսարան ստեղծելու միտքը Պարսկաստանի և Տաճ-

կաստանի սահմանի վրա գտնվող յերեկվա ռուսական նահանգական

հետամնացքաղաքումշատերինթվումէրանիրագործելի։Դաշնակցա-

կանների անհաջող փորձը համալսարան ստեղծելու (Ալեքսանդրապո-

լում)թեկուզմիայնմեկֆակուլտետով,դարձավիրականումԵջմիածնի

նախկինՃեմարանիորապակասժառանգորդը»(տե՛սԽորհրդայինՀա-

յաստան. 1920-1925, Հ.Ս.Խ.Հ. Կենտգործկոմի յեվԺողկոմխորհի հրա-

տարակություն,Յերևան,1926,էջ21)։

ԽորհրդայինՀայաստանիիշխանություններիպնդմամբ՝«Համալսա-

րանի կազմակերպումը Հայաստանի Լուսժողկոմատի առաջին խոշոր

գործերիցեյեղել.նահիմնադրվելէ1921թ.հունվարի21-ինՅերևանում»

(տե՛սԽորհրդայինՀայաստան.1920-1925,Հ.Ս.Խ.Հ.Կենտգործկոմիյեվ

Ժողկոմխորհիհրատարակություն,Յերևան,1926,էջ305)։Այսպատճա-

ռաբանությամբ Խորհրդային Հայաստանում նշվել են համալսարանի

տարեդարձները։

Սակայնսփյուռքումշարունակումէինհամալսարանիհիմնադրման

տարեթիվըհամարել1919թ.(տե՛սՆայիրիՍ.,Հայաստանիպետական

համալսարանի 30-ամեակի առթիւ, տե՛ս «Հայրենիք» ամսագիր, N 11,

Բոստոն,1949,էջ80-84)։

Միայնտարիներանց՝1989թ.մայիսի18-ին,Երևանիպետականհա-

մալսարանի կուսակցական կազմակերպության ընդհանուր ժողովում

որոշվեց «Երևանիպետական համալսարանի հիմնադրմանտարեթիվը

համարել 1919թ. մայիսի 16-ը և 1989թ.աշնանը լայնորենտոնել նրա

հիմնադրման70-ամյակը»(«Երևանիհամալսարան»,3հունիսի1989թ.)։

[էջ36]

10.Ինչպես նշում է ՀակոբՀովհաննիսյանը, ըստհաշվառմանթեր-

թիկների՝1921-1922ակադեմիականտարումհամալսարանիուսանողու-
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թյան35.8տոկոսըկազմումէինխորհրդայինհանրապետություններիցև

արտասահմանից ժամանած ուսանողները (տե՛ս Հովհաննիսյան Հակ.,

Հ.Ս.Խ.Հ.Պետականհամալսարանը.1921-1926,տե՛ս«Հ.Ս.Խ.Հ.պետա-

կան համալսարանի գիտական տեղեկագիր», N 2-3, Յերևան,1927, էջ

XXXI)։[էջ41]

11.ԸստՀակոբՀովյաննիսյանի՝Հայաստանիհամալսարանըառա-

ջին ակադեմիական տարիներին Լոռու-Փամբակի, Դարալագյազի և

Մեղրու գավառներից ուսանողներ չուներ, չնայած վիճակագրությունը

կազմվածէրոչըստծննդավայրերի։Նշանակումէր,որայդգավառնե-

րումոչմիայնմիջնակարգդպրոցներչենեղել,այլևտեղականպայման-

ներըթույլչենտվելշատերինսովորելևուրիշքաղաքներիմիջնակարգ

դպրոցներում (տե՛ս Հովհաննիսյան Հակ., Հ.Ս.Խ.Հ.Պետական համալ-

սարանը. 1921-1926,տե՛ս «Հ.Ս.Խ.Հ.պետականհամալսարանի գիտա-

կանտեղեկագիր»,N2-3,Յերևան,1927,էջXXXI)։[էջ41]

12.ԻնչպեսնշումէՀակոբՀովհաննիսյանը,ըստբնակավայրերիհաշ-

վառմանկարևորություննայնէր,որդրանովհանարավորէրգոնեմոտա-

վորհավանականությամբնախատեսելայդուսանողներիապագաաշ-

խատավայրը։Ըստհաշվառմանթերթիկների՝1925-1926ակադեմիական

տարվա ուսանողության 28.7տոկոսը դրսից էր,այսինքն՝խորհրդային

մյուսհանրապետություններիցևարտասահմանից(տե՛սՀովհաննիսյան

Հակ., Հ.Ս.Խ.Հ. Պետական համալսարանը. 1921-1926, տե՛ս «Հ.Ս.Խ.Հ

պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր», N 2-3, Յերևան,

1927,էջXXXI)։[էջ69]

13 «Հարվածային ուսանող» թերթը («Որգանպետական համալսա-

րանի Կուսակցակ., ԼԿՅԵՄԿոլբյուրոների և Արկոհմի»), հրատարակ-

վումէր«Պրոլետարնե՛րբոլորյերկրների,միացե՛ք»նշանաբանով։[էջ85]

14.Այսպեսէգրվածփաստաթղթում.հավանաբարպետքէլինի1933

թ.:[էջ87]

15. Խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո համալսարա-

նում տիրող քաղաքական մթնոլորտի մասին հիշատակվում է 1949 թ.

Բոստոնում հրատարակվող «Հայրենիք»ամսագրումտպագրված հոդ-

վածում,որտեղհեղինակըանդրադարձելէմինչև1941թ.համալսարա-

նումտիրողմթնոլորտին՝մասնավորապեսնշելով,որմիշարքգիտական

աշխատանքներհիմնականումհրատարակվումէինռուսերենթարգմա-
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նությամբ,իսկբնագիրհայերենհրատարակությունըձգձվումէրամիս-

ներշարունակ.խոսքըհատկապեսվերաբերումէրՀայաստանիերկրա-

բանականևբուսաբանականուսումնասիրություններին։Ըստհոդվածի

հեղինակի՝ԵրևանիպետականհամալսարանումգործումէրԱնաստաս

Միկոյանիարտահայտածայնմիտքը,թե«Ովչիիմանումռուսերեն,նա

չիկարողկուլտուրականմարդլինել»։

Կրթության որակը համեմատաբար չէրտուժել բնագիտական մաս-

նագիտությունների ոլորտում՝ մեխանիկա, ֆիզիկա, քիմիա, երկրաչա-

փություն,տիեզերագիտություն-աստղաբաշխություն,ճարտարապետու-

թյուն, բժշկագիտություն և այլն։ Այս բաժիններում պրոֆեսորադասա-

խոսականկազմըավելիազատէրգիտականհետազոտություններումև

դասախոսություններում։

Ինչպեսնշումէհոդվածագիրը,խորհրդայինիշխանություններըավե-

լի շատ քաղաքական հալածանքների ենթարկեցին հումանիտար գի-

տությունների (մասնավորապեսպատմություն,փիլիսոփայություն, լեզ-

վաբանություն, գրականություն և այլն) ներկայացուցիչներին։ Այստեղ

ամեն ինչ պետք է ներկայացվեր կոմունիստական գաղափարախոսու-

թյանդիրքերից,ևամենկերպցույցտրվերխորհրդայինիշխանության

ձեռնարկածքայլերիբացարձակճշմարտացիությունը։

Հայոցպատմությանևհայգրականությանդասախոսները չգիտեին

ինչպեսբնութագրելհայոցորևէթագավորիկամսպարապետիգործու-

նեությունըկամինչ-որպատմաշրջան։Հաճախէինլինումդեպքեր,երբ

դասախոսները հրաժարվում էին ուսանողների հարցերինպատասխա-

նելուցայնպատճառաբանությամբ,որ«այդհարցիմասինդեռԿենտկո-

միցվերջնականսանկցիակամթոյլտուութիւնչկայ»։ԵրբեմնՍտալինի

կամխորհրդայինիշխանությանհասցեինուղղվածնույնիսկգովասանքի

խոսքերը վտանգավոր էինայնարտահայտողի համար։Օրինակ՝ 1935

թ.համալսարանիպրոֆեսորադասախոսականկազմիևուսանողության

միացյալժողովումպատմությանդասախոսՏիգրանՎանյանըհայտա-

րարելէր.«ԲուրժուազիայիդարեշրջանըտուեցՆապոլէոնին,իսկպրո-

լետարիատիդարեշրջանը՝մեծնՍտալինին»:Նրանանմիջապեսհակա-

դարձում են. «Մի՞ Ստալինի մեծութիւնը կարելի է համեմատելխղճուկ

Նապոլէոնի հետ»: Այս միանգամայն անմեղ համեմատության համար

ՏիգրանՎանյանըտխուր վախճան ունեցավ՝ վտանգի ենթարկելով իր
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կյանքը։

Համալսարանի լեզվաբան դասախոսներից մեկը՝ Հ. Կ.-եանը դասի

ժամանակառաջարկելէրուսանողինվերլուծել«Կարմիրբանակ,արշա-

վի՛րառաջ»նախադասությունը:Օրերշարունակայդդասախոսըքննա-

դատությանէենթարկվել՝պատճառաբանությամբ,որպանծալիբանվո-

րագյուղացիականԿարմիրբանակըկապիտալիստականնվաճողական

բանակչէ,որառաջշարժվի,երկրներգրավի։Դասախոսըժողովումար-

դարանումէր՝նշելով,որիրնպատակնընդամենըեղելէնախադասաու-

թյունըվերլուծել։

ԵրբհամալսարանիպրոֆեսորներիցՎ.Ա.-եանըՀ.Կ.-եանինօգնելու

համարդիմելովուսանողներին,ասելէ.«Վերջացնենքևգնանքքնելու։

Անիմաստժողովներըմեզմաշումենևհենցայդպատճառովէ,որանգլի-

ացիներիմիոտքիչափմարմինչունենք»:Այսխոսքերիցհետովերջինիս

հարցընույնպեսդրվելէքննարկման՝մեղադրելովնրան,որարհամար-

հում էխորհրդայինժողովները։Այս դեպքերից հետոերկու դասախոս-

ներնայլևսչկարողացանդասավանդելհամալսարանում։

Մինչև1941թ.համալսարանումհայմտավորականությանշրջանում

նկատելիէրերեքխումբ։Առաջինխմբինպատկանումէիննրանք,ովքեր

համարձակորենտարածում էինազգայինը։ԱղասիԽանջյանի,Եղիշե

Չարենցի, Ներսիկ Ստեփանյանի ջանքերով կազմվեցին Հայաստանի

պատմական աշխարհագրության քարտեզներ, տարածվեցին ուսանո-

ղությանշրջանում,ևՄոսկվայիցգաղտնիՀայաստանիպատմականաշ-

խարհագրությունը ընդունվեց որպեսառանձինառարկա՝ Հայաստանի

բարձրագույնդպրոցներումդասավանդելուհամար։

ՀայաստանիԼուսժողկոմՆերսիկՍտեփանյանըհամալսարանումիր

դասախոսություններիընթացքումերբեմնբարկանալովասում էր. «Սել

քարաստանՀայաստանըթողեցինքարերիվրայ»։ՀայկազԱսլանյանը

համալսարանի պատմափիլիսոփայական բաժնում փիլիսոփայության

պատմությանդասախոսություններիցմեկումհայփիլիսոփաԴավիթԱն-

հաղթինխոշորտեղէհատկացրելևդրահամարմեղադրվելազգայնա-

կանությանմեջուանհետկորստյանմատնվել։Հայոցպատմությանդա-

սախոսներիցՀ.Ն.-եանիոչնչացմանպատճառնայնէր,որնաիրդասա-

խոսություններիժամանակզարգացրելէրայնմիտքը,թեհայժողովրդի

պատմությունը, ոչ միայնԽորհրդայինՄիության մյուս ժողովուրդների
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պատմություններիհամեմատությամբ,այլևամբողջաշխարհիհամեմա-

տությամբամենաաղետալինէ։

ԵրիտասարդքննադատՆորայրԴաբաղյանըասելէ.«Հայգրակա-

նութեան եւ մշակոյթիպատմութեան մէջ հայ ժողովուրդըայնպիսի գե-

ղեցկութիւններեւգոհարներէստեղծել,որոնցհաւասարըչունենմիւսժո-

ղովուրդները»։Այսմիտքըորակելովիբրև«թթուազգայնական»՝ նրան

հայժողովրդիթշնամիներիշարքինդասեցինևանհետացրին։

Համալսարանումմտավորականներիերկրորդխումբըկրավորական

դիրքէրգրավելխորհրդայինիշխանությաննկատմամբ։

Մտավորականության երրորդ խումբը, չունենալով ազգային դիմա-

գիծ,ամբողջովին լծված էր Հայաստանումխորհրդային իշխանության

գովաբանությանգործին(տե՛սՆայիրիՍ.,Հայաստանիպետականհա-

մալսարանի30-ամեակիառթիւ,տե՛ս«Հայրենիք»ամսագիր,N11,Բոս-

տոն,1949,էջ80-84)։[էջ105]

16.Փաստաթղթումայդպեսէ.հավանաբարպետքէլինի1936-37ուս-

տարի:[էջ109]

17.«Սովետականուսանողություն»թերթը(«ՕրգանՎ.Մ.Մոլոտովի

անվանԵրևանիպետականհամալսարանիպարտկոմիտեի,ռեկտորա-

տի,ԼԿԵՄկոմիտեի,Արհկոմիևտեղկոմի»)հրատարակվումէր«Պրոլե-

տարնե՛րբոլորերկրների,միացե՛ք»նշանաբանով։[էջ139]

18. «Երևանի համալսարան» թերթը («ՕրգանՎ. Մ. Մոլոտովիան-

վանԵրևանիպետականհամալսարանիպարտկոմիտեի,ռեկտորատի,

ԼԿԵՄկոմիտեի,Արհկոմիևտեղկոմի»)հրատարակվումէր«Պրոլետար-

նե՛րբոլորերկրների,միացե՛ք»նշանաբանով։[էջ139]

19.Դեռևս«Երևանիհամալսարան»թերթի1966թ.փետրվարի19-ի

համարումտպագրվելէրհամալսարանիռեկտորՀ.Բատիկյանի՝«Գի-

տությանօջախը» վերնագրով հոդվածը, որտեղ հեղինակը բերում է մի

շարք հետաքրքիրփաստեր, համաձայն որոնց՝ համալսարանըանցած

45տարիներիընթացքումտվելէրավելիքան16.000շրջանավարտներ։

1966թ.դրությամբ՝համալսարանի500-իցավելիանդամունեցողդասա-

խոսականկոլեկտիվի400անդամներնրանախկինսաներնէին,համալ-

սարանի12ֆակուլտետներումուսանումէինշուրջ9000ուսանողներ՝14

ազգությաններկայացուցիչներ։[էջ186]

20.Մինչև1990թ.հունիսի30-ը«Երևանիհամալսարան»թերթըլույս
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էրտեսնում«Պրոլետարնե՛րբոլորերկրների,միացե՛ք»նշանաբանովև

ԵրևանիԱշխատանքայինկարմիրդրոշիշքանշանակիրպետականհա-

մալսարանի ռեկտորատի, կուսակցական, արհմիութենական և ԼԿԵՄ

կոմիտեներիօրգանէրհամարվում։1990թ.սեպտեմբերի8-իհամարում

ԵՊՀ-նայլևսչէրնշվումնաևորպեսԿարմիրդրոշիշքանշանակիր։ [էջ

296]

21.Երևանիպետականհամալսարանիֆակուլտետներիցմիքանիսն

ունենումենիրենցառաջինմագիստրոսշրջանավարտները:[էջ348]

22. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հեռակա ուսուցման ընդունելու-

թյունըառաջինանգամկատարվելէ2006թ. (տե՛սԵրևանիպետական

համալսարան.2006-2007ուստարվագործունեություն,Երևան,2007,էջ

474)։[էջ409]

23.Երկուհամալսարաններիհամագործակցություննսկսվելէդեռևս

1993 թվականին՝ Քոնեքթիքուտի համալսարանի սոցիալական աշխա-

տանքի դպրոցի դեկան Նենսի Հենֆրիի՝ Հայաստան ժամանելուց հե-

տո (տե՛ս Իրական համագործակցության փուլում, տե՛ս ԵՊՀ պաշտո-

նական կայք՝ http://ysu.am/news/hy/EEnhWa6d5STP3bQoYrtEZmzoaz,

մուտք՝05.07.2019)։[էջ410]

24. Առաջին մրցույթն անցկացվել էր դեռևս 2005 թ., իսկ 2-րդը մի

շարքպատճառներովհետաձգվելէր (տե՛սԼրագրողներըազատամար-

տիկներիմասին,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

zqEHwsN4owDGgfuuwEnyxf6cwL,մուտք՝09.06.2019)։[էջ473]

25. Դեռևս 2008 թվականին «ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում»

հասարակականկազմակերպությունըՀՀվարչապետՍերժՍարգսյանի

հովանուներքոառաջինանգամնախաձեռնեց«Աջակցություներիտա-

սարդ համալսարանականների բնակարանաշինությանը» բնակարա-

նայինապահովությանսոցիալականծրագիրը,որիարժեքնէր6.5մլրդ

ՀՀդրամ(տե՛սՀամալսարանականբնակարանամուտ,տե՛սԵՊՀպաշ-

տոնական կայք՝ http://ysu.am/news/hy/ofiEMDzq9cdYkrQHJohCiX31Jl,

մուտք՝09.06.2019)այսծրագիրըհետագայումևսշարունակվեց:[էջ480]

26.ԽոսեՊինիերան29տարեկանումդարձելէՉիլիիաշխատանքի

և սոցիալական հարցերի նախարար` շնորհիվ իր ստեղծած և մշակած

անհատականկենսաթոշակայինհամակարգի:Նաայցելելէշուրջ80եր-

կիր,ընդորում`իրմոդելըտարածելէամբողջությամբանվճար:Նրաայ-
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ցելած80երկրներից28-ըստեղծելենանհատականկենսաթոշակային

հաշիվներ`ամբողջովինկամմասնակիհետևելով«Պինիերայիմոդելին»

կամ Պինիերայի կենսաթոշակային բարեփոխմանը: Ըստ Պինիերայի

ստեղծածհամակարգի`պետությանաշխատողբնակիչըկարողէազատ

ընտրելպետությանկողմիցղեկավարվողկենսաթոշակայինհամակար-

գըկամփոխարենըմուտքագրելաշխատավարձերիցպահվող10տոկոս

հարկիչափովգումարը,որըղեկավարվումէմասնավորսեկտորի(կեն-

սաթոշակայինհիմնադրամներիկառավարիչներ)կողմից:Բացիայսհա-

մակարգից`ՊինիերանմեծդերակատարումէունեցելՉիլիիմասնավոր

առողջապահության ծառայության ստեղծման գործում (առողջության

ապահովագրությանինստիտուտներիստեղծում)(տե՛ս«Աստվածման-

րուքներիմեջէ»,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

x8mqUu3nvaQB5Wuak8AYJg0qay,մուտք՝09.06.2019)։[էջ483]

27. ԿարդինալՌավազին ծնվել է 1942 թ. Մերատե (Լեկկո) քաղա-

քում:ՆաԱստվածաշնչիուբիբլիականլեզուներիփորձագետէ:Եղելէ

ՄիլանիԱմբրոսականգրադարանիպրեֆեկտ:ՀյուսիսայինԻտալիայի

աստվածաբանականհամալսարանումուսուցանել էՀինԿտակարանի

էկզեգետիկա: Կարդինալի աջակցությամբ իտալերեն են թարգմանվել

և հրատարակվել Դանիել Վարուժանի ստեղծագործությունները (տե՛ս

Հռոմեականկարդինալը՝ԵՊՀպատվավորդոկտոր,տե՛սԵՊՀպաշտո-

նական կայք՝ http://www.ysu.am/news/hy/i8LcaevyyhiFp3nO13hfOhFkQj,

մուտք՝10.06.2019)։[էջ487]

28. «Դիուս»-ը «TEMPUS ECESIS» ծրագրի նախագծերից էր, որը

Երևանի պետական համալսարանում գործում էր դեռևս 2010 թվակա-

նի հոկտեմբերից:Այն միտված էր ՀՀ բուհերում ինքնագնահատման և

ինքնավերլուծության ինստիտուտի զարգացմանը (տե՛ս Ինքնագնա-

հատմանփորձՀՀբուհերում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://www.

ysu.am/news/hy/VYQD2dBR3jTDvtN112RJ32EXx5, մուտք՝ 10.06.2019)։

[էջ491]

29.ԿենտրոնիհիմնականառաքելություննէՀայաստանումստեղծել

ՏՀՏ մասնագիտական ուսուցման և այդ ոլորտում գիտահետազոտա-

կանաշխատանքներիիրականացմանհամարհատուկմիջավայր, որը

մեծապեսկնպաստիՀՀ-ումՏՀՏոլորտի՝համաշխարհայինմակարդա-

կիբարձրակարգաշխատուժիձևավորմանը (տե՛սՀայ-հնդկականՏՀՏ

գերազանցության կենտրոնն արդեն գործում է, տե՛ս ԵՊՀ պաշտոնա-
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կան կայք՝ http://ysu.am/news/hy/f1WcAln8BZlRnf3kPpHHeJzAta, մուտք՝

09.06.2019)։[էջ496]

30. Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը մի գործընթաց է, որը

հաղթահարելու դեպքում կրթական հաստատությունը միջազգային մի

շարք չափանիշներին համապատասխան հանրային լայն ճանաչում է

ձեռքբերում:Այներաշխիքնէդառնումնաևայնբանի,որտվյալբուհը

հստակորոշվածկրթականծրագրերովևվերապատրաստվածմասնա-

գետների, ինչպես նաև հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ

իրականացնելու համար համապատասխան լաբորատոր սարքերի օգ-

նությամբ որակյալ կրթություն է ապահովում իր ուսանողների համար: 

Հավատարմագրմանևընդհանրապեսորակիապահովմանգործընթաց-

ներինաջակցելունպատակովՀամաշխարհայինբանկիֆինանսավոր-

մամբառաջինանգամիրականացվելէՀայաստանիորակիապահովման

տեխնիկական աջակցության «ԱՐՔԱՏԱ» ծրագիրը (Armenia Quality

Assurance Technical Assistance project, ARQATA), որն իրագործվել է

ՈԱԱԿ-իևNVAO(NederlandsVlaamseAccreditatieorganisatie)Ֆլանդրիայի

անկախ հավատարմագրող կազմակերպության համատեղ ջանքերով: 

Ինստիտուցիոնալհավատարմագրմանգործընթացնիրականացվումէ3

հաջորդականփուլերով.

1)ուuումնականհաuտատությանկողմիցենթակառուցվածքայինկա-

րողություններիներքինգնահատում(ինքնավերլուծություն),

2) ինքնավերլուծության արտաքին գնահատում փորձագիտական

խմբի կողմից` uահմանված չափորոշիչներին և չափանիշներին համա-

պատաuխան(փորձաքննություն),

3) ինքնավերլուծության և փորձաքննության արդյունքների հիման

վրաՄասնագիտականկրթությանորակիապահովմանազգայինկենտ-

րոնի (ՈԱԱԿ) հավատարմագրման հանձնաժողովի կողմից դրական,

պայմանականկամբացաuականեզրակացությանմաuինորոշմանըն-

դունում(տե՛ս«Երևանիհամալսարան»,հոկտեմբեր2012):[էջ501]

31. Այս նախաձեռնությունն իրականացվում էր 2-րդ անգամ: Ըստ

ավանդույթի`ամենտարիշրջանավարտներնավարտականդիպլոմները

ստանումենԱրևմտյանՀայաստանիմայրաքաղաքներիցմեկում(տե՛ս

Ուստարին ավարտվեց, տե՛ս ԵՊՀ պաշտոնական կայք՝ http://ysu.am/

news/hy/cTeZUAyIBpBA37J49ginZQzkrb,մուտք՝11.06.2019)։[էջ509]
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32.Այսծրագրի շրջանակներումՀայաստանինկրթաթոշակներ էին

հատկացվումարդենհինգերորդանգամ:ԸնդհանուրառմամբԲունդես-

թագի «Միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ» ծրագրի շրջա-

նակներում2006-2012թթ.Գերմանիայումուսանելուևաշխատելուհնա-

րավորությունենստացել24հայուսանողներ(տե՛սԵվսմեկհնարավո-

րությունուսանողներիհամար,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.

am/news/hy/5udrlWwQFkHrDorSc1RICrSgAq,մուտք՝11.06.2019)։[էջ510]

33. Մադրիդում հիմնադրված Տուրիզմի համաշխարհայինասոցիա-

ցիանԹալեբՌիֆայինղեկավարումէր2010թվականից,իսկմինչայդ

նա Հորդանանում զբաղեցրել է տուրիզմի, տեղեկատվության, ինչպես

նաևպլանավորման և միջազգային համագործակցության նախարարի

պաշտոնները:2011թ.դրությամբ՝Տուրիզմիհամաշխարհայինասոցիա-

ցիայինանդամակցումէին155պետություններ,որոնցկազմումէրնաև

Հայաստանը(տե՛սԴասախոսությունտուրիզմիմասին,տե՛սԵՊՀպաշ-

տոնական կայք՝ http://ysu.am/news/hy/ecmqiW00hQAuj4g71Dr1xbwq76,

մուտք՝12.06.2019)։[էջ512]

34.ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ` 2012 թ. հռչակվել էրՍայաթ-Նովայի

300-ամյակիտարի(տե՛սՍայաթ-Նովա,աշուղ,երգահան,բանաստեղծ,

փիլիսոփա..., տե՛ս ԵՊՀ պաշտոնական կայք՝ http://ysu.am/news/hy/

koRyXRT5o7lAT4fo9usF86hZ6V,մուտք՝10.06.2019)։[էջ512]

35. «Յանուս» ծրագիրը միտված էր բակալավրիատի, մագիստրա-

տուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի, հետազոտողների,

ինչպես նաևակադեմիական ու վարչականաշխատակազմի շրջանում

շարժունակությանխթանմանըոչԵՄանդամերկրներիցդեպիԵՄան-

դամերկրներ(տե՛սՆորնախագիծուսանողներիհամար,տե՛սԵՊՀպաշ-

տոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/NZv1HXvHQiwtbnavsbLF28NbZ9,

մուտք՝11.06.2019)։[էջ516]

36.Գենդերայինհետազոտություններիևառաջնորդությանկենտրոնի

հիմնադրումը«Բարձրագույնկրթությունըզարգացմանհամար» (ԲԿԶ)

ծրագրի շրջանակներում ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակա-

լության(ՄԶԳ)կողմիցֆինանսավորվողծրագրիմիմասնէրկազմում:

ԾրագիրընպաստումէրՄայրբուհիևԱրիզոնայիպետականհամալսա-

րանիմիջևհաջողհամագործակցությանը,ինչպեսնաևդասավանդողնե-

րիփոխանակմանըևհամատեղայլգործողություններիիրականացմանը
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(տե՛սԳենդերայինխնդիրներըառաջնային են,տե՛ս ԵՊՀպաշտոնա-

կանկայք՝http://ysu.am/news/hy/1367927211,մուտք՝13.06.2019)։[էջ522]

37. Հայաստանում այսպիսի կենտրոն բացելու վերաբերյալ համա-

ձայնությունըձեռքէրբերվելդեռևս2012թ.ՀՀվարչապետիուկրթության

ևգիտությաննախարարի՝ԻրանիԻսլամականՀանրապետությունկա-

տարած պաշտոնական այցի ժամանակ (տե՛ս Իսլամագիտության ու-

սումնասիրմաննորաստիճանԵՊՀ-ում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/1377600939,մուտք՝13.06.2019)։[էջ527]

38.Պատգամավորև«Հայաստանիեվրոպականբարեկամներ»մի-

ջազգայինՀԿանդամՉարլզԹեննոքինԵՊՀպատվավորդոկտորիկո-

չումշնորհելումասինորոշումըԵՊՀգիտխորհուրդըկայացրելէրդեռևս

2013թ.ապրիլի25-ին:ՉարլզԹեննոքը1999թ.Եվրոպականխորհրդա-

րանումներկայացրելէՄեծԲրիտանիան:ՆաԵԽպահպանողականնե-

րիևռեֆորմիստներիխմբի,ինչպեսնաևՄեծԲրիտանիայիպահպանո-

ղականկուսակցությանանդամէ:

Պատգամավորն ամսագրերում ու կոլեկտիվ մենագրություններում

բազմիցսհանդեսէեկելհայանպաստհրապարակումներովթե՛Հայաս-

տան-Եվրամիություն հարաբերությունների, թե՛ Արցախի ինքնորոշման

իրավունքի և թե՛ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման

հարցերիմասին (տե՛սԵԽ պատգամավորըԵՊՀպատվավորդոկտոր,

տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/1383212731,մուտք՝

13.06.2019)։[էջ530]

39.ԹոմասԼիիրինԵՊՀպատվավորդոկտորիկոչումը շնորհվել էր

ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2014 թ. հունիսի 25-ի նիստի որոշմամբ՝ գի-

տությանևկրթությանոլորտումակնառունվաճումների,ՅենայիՖրիդ-

րիխՇիլլերի ևԵրևանիպետականհամալսարանների միջև գիտական

կապերիխորացման, Հայաստանում ևԵՊՀ-ում մոլեկուլային բջջագե-

նետիկայիզարգացմանգործումունեցածմեծներդրմանևԵՊՀկենսա-

բանության ֆակուլտետի զարգացմանը ցուցաբերած զգալի աջակցու-

թյան համար (տե՛ս Հեռանկարային համագործակցություն բջջագենե-

տիկայիոլորտում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/

Prospective-cooperation-in-the-field-of-cytogenetics,մուտք՝14.06.2019)։[էջ

542]

40. Լեոնիդ Ռեշեդնիկովն ավարտել է Խարկովի համալսարանի
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պատմությանֆակուլտետը,ստացելգիտություններիթեկնածուիաստի-

ճան:ԱշխատելէհիմնականումԱրևելյանԵվրոպայում՝ռազմականհե-

տախուզությունում:2009թ.ՌԴնախագահիհրամանովղեկավարումէ

Ռազմավարականհետազոտություններիռուսականինստիտուտը(տե՛ս

Հայ-ռուսականհամագործակցությունը՝նորձևաչափով,տե՛սԵՊՀպաշ-

տոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Armenian-Russian-cooperation-in-a-

new-format,մուտք՝14.06.2019)։[էջ545]

41.«Պետականոչառևտրայինկազմակերպություններիմասին»ՀՀ

օրենքի24-րդհոդվածիհամաձայն`ՊՈԱԿ-ըհիմնադրիորոշմամբկա-

րողէվերակազմակերպվելհիմնադրամի:Առաջնորդվելովայսդրույթով՝

ՀՀԿառավարությաննիստումԿԳփոխնախարարՄանուկՄկրտչյանը

ներկայացրեցխնդիրը` նշելով, որ կարգավիճակիայսփոփոխությունը

կնպաստիհամալսարանիմիջազգայինհամագործակցությանզարգաց-

մանը,ուսմանորակիբարձրացմանը,կառավարմանհետագակատարե-

լագործմանը:

ԵՊՀ իրավակազմակերպական ձևի փոփոխման խնդիրը բազմիցս

արծարծվելէրնաևԵՊՀգիտականխորհրդիևռեկտորատինիստերում:

Նշվելէր,որկարգավիճակիփոփոխությունըհնարավորությունկընձեռի

ձեռնարկատիրականավելիճկունգործունեությունծավալելու,բազմա-

զանեցնելուֆինանսականմուտքերը,ավելիարդյունավետկազմակեր-

պելուգնումներիգործընթացըևհամալսարանիառջևծառացածմիշարք

այլխնդիրների լուծումը (տե՛սՄայրբուհըվերակազմակերպվել է հիմ-

նադրամի, տե՛ս ԵՊՀ պաշտոնական կայք՝ http://ysu.am/news/hy/YSU-

was-reorganized-into-foundation,մուտք՝15.06.2019)։[էջ546]

42.Համակարգումբուհերիվարկանիշավորումըկատարվելէհատուկ

սկզբունքով.Հայաստանումգործողառաջատարբուհերըներկայացված

էին6տարբերխմբերով՝

1.Երեքկրթականաստիճաններումևերեքուավելիմասնագիտական

ոլորտներումկրթականծրագրերիրականացնողբուհեր,

2.Երեքկրթականաստիճաններումևմինչևերեքմասնագիտական

ոլորտներումկրթականծրագրերիրականացնողբուհեր,

3.Բակալավրականումագիստրոսականևերեքուավելիմասնագի-

տականոլորտներումկրթականծրագրերիրականացնողբուհեր,

4.Բակալավրականումագիստրոսականևմինչևերեքմասնագիտա-
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կանոլորտներումկրթականծրագրերիրականացնողբուհեր,

5. Միայն բակալավրական մասնագիտական ոլորտում կրթական

ծրագրերիրականացնողբուհեր,

6.Արվեստի բուհեր (տե՛ս ԵՊՀ-ն հայաստանյան բուհերի առաջա-

տարների շարքում, տե՛ս ԵՊՀ պաշտոնական կայք http://ysu.am/news/

hy/YSU-has-got-a-leading-position-among-Armenian-universities, մուտք՝

17.06.2019)։[էջ548]

43. Հայոց ցեղասպանության 100-րդտարելիցին նվիրված միջոցա-

ռումների շրջանակներում գտնվելով Հայաստանում` Զոյի Կոնստան-

տապուլոսըցանկությունէրհայտնելհանդիպումունենալուՄայրբուհի

ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպումը տեղի ունեցավ ԵՊՀ հունագի-

տությանկենտրոնում:ՆերկաէինԵՊՀռեկտորը,ուսումնականաշխա-

տանքների գծովպրոռեկտորԱլեքսանդրԳրիգորյանը,Ռուս բանասի-

րությանֆակուլտետիդեկանՊավելԲալայանը,ԵՊՀհունագիտության

կենտրոնիտնօրենԼևոնՀակոբյաննուհունարենբաժնումսովորողու-

սանողները(տե՛սՀույնքաղաքականգործիչներըայցելեցինԵՊՀ,տե՛ս

ԵՊՀ պաշտոնական կայք՝ http://ysu.am/news/hy/Zoe-Konstantopoulou-

and-Ioannis-Tayis-visited-YSU,մուտք՝17.06.2019)։[էջ553]

44. «Յունիկոդ»-ը միջազգային հաղորդակցության համար նախա-

տեսված կոդավորման համակարգ է։ Այն ստեղծվել է դեռևս 1990 թ. և

ընդունվել«ISO»միջազգայինստանդարտներիկազմակերպությանկող-

մից։Հարմար է ինչպես«Windows»այնպես էլայլ օպերացիոնհամա-

կարգերի պարագայում։ Այն միջազգային կոդավորման համակարգ է,

որնընդունումէհայկականտառատեսակներիկիրառումը:ՀՀպետական

պաշտոնականփաստաթղթաշրջանառությունումպարտադիրմիասնա-

կանկոդավորմանհամակարգինանցումէկատարվելդեռևս2010թ.սեպ-

տեմբերի24-ինՀՀԿառավարությանհամապատասխանորոշմամբ:

Որոշումնընդունվելէր`ելնելովժամանակակիցէլեկտրոնայինտեղե-

կատվականևհաղորդակցմանհամակարգերում«Յունիկոդ»կոդավոր-

ման համակարգին համապատասխան հայկական տառատեսակների

ներդրման և կիրառությանանհրաժեշտությունից (տե՛ս Կկիրառվի հա-

մակարգչայինմիասնականկոդավորում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝

http://ysu.am/news/hy/Unified-encoding-wil-be-applied,մուտք՝05.07.2019)։

[էջ561]
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45. 2016 թ.Ապրիլյանպատերազմի ռազմական գործողություններն

Ադրբեջանըսկսեցապրիլի1-իլույս2-իգիշերը՝ժամը03:00-իսահման-

ներում:Ապրիլի 2-իառավոտյան՝ ժամը 08:18-ին,ԱրցախիՀանրապե-

տությանպաշտպանությանբանակիմամուլիծառայությունըհայտնում

է,որապրիլի1-իլույս2-իգիշերնադրբեջանականբանակըհարձակո-

ղականգործողություններէծավալելառաջնագծիողջերկայնքով՝հրե-

տանու,զրահատեխնիկայիևավիացիայիներգրավմամբ(մանրամասն

տե՛ս Ապրիլյանպատերազմի ժամանակագրությունը, տե՛սՌազմ. info

կայք՝https://razm.info/99426,մուտք06.07.2019):

2016թ.ԱպրիլյանքառօրյապատերազմիօրերինԵՊՀուսանողնե-

րը և պրոֆեսորադասախոսկան կազմը, ինչպես նաև մյուս աշխատա-

կիցները Արցախիպաշտպանության համար կրկին ոտքի կանգնեցին:

ԵՊՀռեկտորատի,ֆակուլտետների,ուսանողականկառույցներիևար-

հեստակցականկազմակերպությաններկայացուցիչներինախաձեռնու-

թյամբկազմակերպվելէկամավորագրում,ինչպեսնաևառաջինանհրա-

ժեշտությանպարագաներիևդրամականմիջոցներիհավաքագրում։

Ապրիլյանպատերազմի օրերին և դրանից հետոԵՊՀ-նֆինանսա-

կանևնյութականմեծաջակցությունէտրամադրելէԱրցախին:Մասնա-

վորապես՝համալսարանականներըշուրջ5մլնդրամիդրամականօգնու-

թյունհավաքեցին,իսկԵՊՀ-ննվիրաբերեցշուրջ30մլնդրամ,ինչպես

նաևառաջինանհրաժեշտությանպարագաներ,սնունդ,վրաններևայլն:

2016 թ. Ապրիլյանպատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների

ընտանիքների սոցիալական վիճակը բարելավելու նպատակով ԵՊՀ-ն

2016թ.հունիսի1-ից24զոհվածզինծառայողների56երեխաներինմինչև

նրանց չափահաս դառնալը ամենամսյա դրամական օգնություն տրա-

մադրելու հանձնարարություն ունի: Զոհված զինծառայողի ընտանիքի

յուրաքանչյուրանչափահասերեխայիամսականփոխանցվումէ40.000

ՀՀդրամ,իսկնույնընտանիքիյուրաքանչյուրհաջորդերեխայիհամար՝

20.000ՀՀդրամ:Այսօգնությունըտարեկանկազմումէշուրջ25մլնդրամ:

ՀՀզինվածուժերզորակոչվածԵՊՀուսանողներըիրենցարիությամբև

անձնազոհությամբաչքիընկանմարտիդաշտումևարժանացանՀՀև

ԱրցախիՀանրապետությանպետականբարձրպարգևների(տե՛սԵՊՀ

ռեկտորի 2015/2016 ուստարվա գործունեության հաշվետու զեկույցը,

Երևան, 2016, տե՛ս ԵՊՀպաշտոնական կայք՝ http://documentation.ysu.
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am/wp-content/uploads/2016/12/Rektori_zekuyts_2016.pdf, մուտք՝ 07.07. 

2016)։[էջ572]

46.ՊրոֆեսորՇտեֆենՌոթիհետազոտություններիմեծմասընվիր-

ված է մոդեռնիստականևպոստմոդեռնիստականհասարակություննե-

րում ֆունկցիոնալ տարբերակման տեսություններին և կիրառություն-

ներին (տե՛ս Մասնագիտական դասախոսություն սոցիոլոգների հա-

մար, տե՛ս ԵՊՀ պաշտոնական կայք՝ http://ysu.am/news/hy/Lecture-for-

sociologists,մուտք՝19.06.2019)։[էջ574]

47.ԱզգությամբհայՏավիտյանըծնվելէԲուլղարիայում:1959թ.լքել

էկոմունիստականԲուլղարիանև2տարիԲեյրութումբնակվելուցհետո

տեղափոխվելԱՄՆ,որտեղսովորելէԿոլումբիայիհամալսարանումու

ստացելատոմայինէներգիայիգիտությանմագիստրոսիաստիճան:Ասո

Տավիտյանըհիմնադրելէնաև«Սինքսորթ»ընկերությունը,որըմասնա-

գիտացած է ինֆրաստրուկտուրաների ծրագրային ապահովման ար-

տադրանքիզարգացման,մարքեթինգիևսպասարկմանմեջ:Իսկ«Տավի-

տյան»հիմնադրամըզբաղվումէԱՄՆ-իլավագույնհամալսարաններում

ուսանելըխրախուսելու համար հայ և բուլղարացի ուսանողներին լրիվ

կրթաթոշակներիտրամադրմամբ,ինչպեսնաևհատուկնախագծերիֆի-

նանսավորմամբ,որոնքուղղվածենՀՀզարգացմաննուարևմտացմանը

(տե՛սՀայազգիբարերարԱսոՏավիտյանինշնորհվեցԵՊՀպատվավոր

դոկտորի կոչում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝ http://ysu.am/news/hy/

Aso-Tavityan-YSU-honorary-doctor,մուտք՝19.06.2019)։[էջ575]

48. «Զոլ-ժել» տեխնոլոգիան ժամանակակից սինթետիկ քիմիայի և

նյութաբանությանամենախոստումնալիցբնագավառներիցմեկնէ:«Զոլ-

ժել»տեխնոլոգիաննախապեսծրագրվածհատկություններովնյութերի

ստացման եղանակներից մեկն է։ Նանոչափի մասնիկներով նյութերի

բաղադրության,հատկություններիևկառուցվածքիղեկավարմանհնա-

րավորությունը«Զոլ-ժել»տեխնոլոգիանմղումէարդինյութագիտության

առաջատարդիրքեր (տե՛սԶոլ-ժել. նորխոսքժամանակակիցքիմիայի
ոլորտում,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Sol-Gel-

4th-international-conference,մուտք՝20.06.2019)։[էջ580]

49.Դեռ2015թ.փետրվարի19-ինիստումԵՊՀգիտականխորհուր-

դը Մեքսիկայի ազգային ինքնավար համալսարանի նախկին ռեկտոր,

Մեքսիկայի կենսաբազմազանությանազգային հանձնաժողովի համա-
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կարգողԽոսեՍարուխանինշնորհելէրԵՊՀպատվավորդոկտորիկո-

չում՝գիտությանևկրթությանոլորտումպատկառելիավանդի,հասարա-

կականբեղունգործունեության,Հայոցցեղասպանությանճանաչմանև

դատապարտմանուղղությամբգործադրածմեծջանքերիևՄեքսիկայի

ազգային ինքնավար համալսարանի ուԵրևանիպետական համալսա-

րանի միջև համագործակցություն ծավալելու հանձնառության համար

(տե՛ս Խոսե Սարուխանին հանձնվեց ԵՊՀ պատվավոր դոկտորի կոչ-

մանդիպլոմը,տե՛սԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Jose-

Sarukhan-YSU-honorary-doctor,մուտք՝07.07.2019)։[էջ603]

50.Ծրագիրընախատեսվածէրհակամարտությանգոտիներից,հատ-

կապես՝ՍիրիայիցևՈւկրաինայից,ինչպեսնաևՋավախքիցՀայաստան

տեղափոխված այն երիտասարդների համար, որոնք ունեին բարձրա-

գույնկրթություն,սակայնկարիքունեինանհրաժեշտմասնագիտացում-

ների՝հայկականաշխատաշուկայումավելիմրցունակդառնալուհամար:

Ծրագրի ավարտից հետո մասնակիցները կկարողանան աշխատանք

գտնենՀայաստանիբանկայինհամակարգում,հեռահաղորդակցության

ոլորտիընկերություններում(տե՛ս40ներգաղթյալերիտասարդներվերա-

պատրաստվելուհնարավորությունկունենան.նործրագիրԵՊՀ-ում,տե՛ս

ԵՊՀպաշտոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/Training-for-immigrants,

մուտք՝22.06.2019)։[էջ614]

51.Դեղագետներիմիջազգայինօրը՝սեպտեմբերի25-ը,պաշտոնա-

պեսընդունվելէ2009թ.Դեղագործականմիջազգայինմիավորմանկող-

մից(տե՛սԵՊՀ-ումնշվեցԴեղագետիմիջազգայինօրը,տե՛սԵՊՀպաշ-

տոնականկայք՝http://ysu.am/news/hy/International-day-of-pharmacists-at-

YSU,մուտք՝22.06.2019)։[էջ622]
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Ա

ԱբաջյանՎլադիմիր-334

Աբդալ-ԿատիֆալԲադր-537

ԱբդուլՀամիդՍալլում-439

ԱբեղյանՄանուկ-9,12,17,53,

66,96,288

ԱբեղյանՄհեր-193

ԱբովյանՍարգիս-47,51

ԱբրահամյանԱնի-647

ԱբրահամյանԱշոտ-226

ԱբրահամյանԽորեն-358

ԱբրահամյանՌուբեն-9,17

ԱբրահամյանՍաթենիկ-444,526

ԱբրահամյանՍամվել-520,555

ԱդամկուսՎալդաս-398

ԱդելԱյեդ-537

ԱդյանՍերգեյ-527

ԱզատյանԵրվանդ-337,338

ԱզատյանՀայկ-36,37

ԱզնավուրյանԱստրիկ-337

Աթաբեկյան(բժիշկ)-70

ԱթայանԷդուարդՌաֆայելի-

276,322,344

ԱթանասովԿրիչո-446

ԱթանեսյանԱրթուր-505

ԱթոյանԿորյուն-502

ԱլազանՎ.-105

ԱլաջաջյանՍտեփան-215

ԱլեքսանդրյանՌ.-254,276

ԱլեքսանդրովՄիխայիլ-515

ԱլեքսանյանԱ.-85

ԱլեքսանյանՀայկ-449

ԱլիխանյանԱբրահամև

Արտեմ-123,388,647,648

ԱլիՄոհամադիիՍիրաթի-578

ԱլիռեզաԲիգդելի-609

ԱլիՖահդԱլ-Ռաշիդ-524

ԱլվարեսՌիվերաԴիեգո

Էռնեստո-536

ԱլֆյորովԺորես-494

Ահարոնյան(ուսանող)-47

ԱհմադԱլջարուան-647

ԱհմադԶայեդին-452

ԱհմադՆադրալԴին

Հասսունի-401

ԱհմադՍոփհանի-306

ԱհմեդՖուադՄոհամեդՌասլան

-308

ԱղաբաբյանՄիհրան-313

ԱղայանԷ.-209,224,235,261,

* Հոգևորականների անունները ներկայացված են ըստ եկեղեցական ընդունված
կարգի:
Արաբերեն,պարսկերեն,հնդկերեն,վիետնամերենևչինարենանձնանուններըտրված
ենըստտվյալլեզուներումանուն-ազգանուններիընդունվածհաջորդականության:

*



671

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻՑԱՆԿ

265,441

ԱղայանԾ.-197,254

ԱղայանՎ.-287

ԱղանբեկյանԱբելԳեզիի-292,

459

ԱղասյանԺասմեն-412

ԱղբալյանԳ.-132

ԱղբալյանՆ.-15-17,19,21,22,

25,392

ԱղուզումցյանԱնուշ-254

ԱճառյանՀրաչյա-29,45,51,63,

66,119,123,150,235,278,363

ԱճեմյանՇահե-520

ԱմատունիԱշոտ-272

ԱմիթաբնՍինգհ-632

ԱմիտաՌուվեն-648

ԱմիրբեկյանԼիանա-568

ԱմիրյանԱ.-342

ԱյխբերգերՄիխայել-644

ԱյտմուրզաևՆուրլան-563

ԱյքստուդտՊիտեր-359

ԱնանիկյանԿ.-179,192

ԱնանիևանԵլենա-642

ԱնանյանԳառնիկ-240,259,344

ԱնանյանԼևոն-465,512

ԱնդրեաՄաուրոԴ.-632

ԱնդրեևԳ.-260

Անժուր-35,61,79,97,164

ԱշոտյանԱրմեն-478,482

ԱշրաֆյանԶարմայր-58,90-91

ԱչալՄալհոտրա-482

ԱպոստոայեԿոնստանտին

Մարիուս-516

ԱռաքելյանԱրտաշես-203

ԱռաքելյանԿամսար-110

ԱռաքելյանՆ.-299,302,303,305,

308,527

ԱռաքելյանՎաղարշակ-182

Ասադուլլախան-21-22

ԱսատրյանՄ.-235

ԱսատրյանՍ.-22

ԱսատրյանՎարդուհի-334

ԱսլանյանՀայկազ-658

ԱսլանյանՀասմիկ-486

ԱսլանյանՌաֆիկ-223-224,226,

234,237

ԱսլանյանՎարդգես-257

ԱստվածատրյանԳևորգ

(Ասատուր)-33

Ավագյան(1933թ.համալսարանի

վերաբացմանհանդիսության

մասնակից)-91

ԱվագյանԱբիգ-227

ԱվագյանԷդուարդ-513

ԱվագյանՀայկ-649

ԱվագյանՌոլանդ-541,617

ԱվակիմովՎաչագան-422

ԱվանեսյանԱրա-513

ԱվդալբեկյանԹադևոս-34,52

ԱվետիսյանԱիդաԱվետիսի-322,

344

ԱվետիսյանԱրևհատ-119

ԱվետիսյանԴավիթ-487

ԱվետիսյանՄինաս-236

ԱվետիսյանՎահրամ-592

ԱվետիքյանՀակոբ-505

Արամյան(բժիշկ)-70

ԱրամյանՎարդան-443
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ԱրարատյանՔր.-73

ԱրարքցյանԲաբկեն-295,302,

308

ԱրզումանյանԱնուշավան-110

ԱրզումանյանՄ.-260

ԱրեշևԱնդրեյ-515

Արեշև(Արեշյան)Գրիգոր

Հակոբի-11

Արիսյան(1933թ.համալսարանի

վերաբացմանհանդիսության

մասնակից)-91

ԱրծրունիՎ.Ա.-42

ԱրմենակյանԳոհար-520

ԱքչամԹաներ-620

ԱֆրիկյանՎ.-23

Բ

ԲաբախանյանԱռաքել-տե՛ս

Լեո

ԲաբայանԱրաքսյա-202

ԲաբայանՀրանտ-259

ԲաբայանՍ.(ուսանող)-135

ԲաբայանՍամվել-338

ԲագրատյանՀրանտ-310

ԲադալյանՍմբատ-255

ԲազիլՎազրիկ-580

ԲազյանՍահակ-212

ԲալայանԼ.-268

ԲալայանՊավել-627,666

ԲալանդինԱլեքսեյ-486

ԲալասանյանՍերգեյ-212,344

ԲալյանՍողոմոն-260,344

ԲալոյանՍամվել-513

ԲախշյանՎարդան-327,474,

498

ԲախչինյանՀենրիկ-465

ԲախչինյանՖելիքս-465

ԲակլանովԳ.-221

ԲակլիԲայրամ-522

ԲակունցԱ.-105

ԲահաթրյանԲահաթուր-52

ԲաղդասարյանԱ.-380

ԲաղդասարյանԱրտո-119

ԲաղդարյանԼիլիթ-486

ԲաղմանյանԱնդրանիկ-119

ԲաղրամյանՀովհաննես-206,

237

ԲայբուրդյանԱրմեն-490

ԲայբուրդյանՎահան-481,532

ԲայրոնՋորջԳորդոն-504

ԲայրոնՌոբին-504

ԲաշինջաղյանԶաքարե

Գևորգի-161

ԲասեսկուՏրայան-404-405

ԲատիկյանԹումիկՍտեփանի-

263

ԲատիկյանՀրանտ-174,175,

179,186,220,659

ԲատլուցկայաԻրինա-570

ԲատուրինՅուրի-413

ԲարդակչյանԳևորգ-389

ԲարթիկյանՀ.-135

ԲարխուդարյանՍեդրակ

Գևորգի-96

ԲարնաշովՕլեգ-607

ԲարսեղյանՏ.-443

ԲարսեղյանՀովհաննես-208,

212,235,257,273,344

ԲարցիցկիՅանուշ-219
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ԲաումՎիլհելմ-481

ԲաքերԱհե-443

ԲեդելյանՀ.-51,64,66

ԲեդիրյանՋորջ-311

ԲեզիրգանյանՊետրոս-155,157,

177

ԲելմանՔրիստինա-6323

ԲելովՍերգեյ-585

ԲեկտուրովաԱրմանաի-620

ԲեյլերյանՆորայր-255,259

ԲերբերյանԼևոնԳեղամի-98

ԲերբերյանՄինաս-70

Բերդիմուհամեդով

Գուրբանգուլի-514

ԲերեցկիԱնրի-431

ԲերմանԿարլԳյորգ-492

ԲերնոտՄարկ-431

ԲեսսմերտնիխԱ.Ա.-292

ԲիերիԺանՊիեռ-504

ԲիլգենԲոել-490

ԲիոլչևԲոյան-421

ԲիոնդիՄարինո-494

ԲիտովԱնդրեյ-332

ԲիրկելանդՆիլսԿորե-586,601

ԲյորնզենՎոլֆգանգ-510

ԲյուզանդյանՀայկ-465

ԲոդոԱլեքս-141

ԲոժկոԱլեքսանդր-435

ԲոխյանԿենսաբերՍիրականի

-99

ԲողոսյանԲրյուս-590

ԲոցունՊ.-237

ԲրենիերՅան-431

ԲրիլլաՅուզեֆ-329

ԲրյուսովՎ.-160,171,371,385

ԲրոկՎալենտինա-632

ԲրուբեքերՄայք-520-522

ԲրուտյանԳևորգԱբելի-261

ԲուդաղյանԱրմեն-625

ԲուդաղյանԳևորգ-230

ԲումելաՋիմ-551-552

ԲունիաթյանՀրաչյա-124,132

ԲունիաթյանՄ.-9

Բուտրոս-ԲուտրոսՂալի-314

Գ

ԳաբրիելյանԱրշալույս

Համբարձումի-261

ԳաբրիելյանՀենրի-76,109,191

ԳաբրիելյանՀովնան-69

ԳաբրիելյանՀրաչյա-192,208

ԳաբուզյանԱրա-487

ԳագարինՅուրի-480

ԳալիկյանՀրանտ-62,97

ԳալստյանԲոգդան-62,66

ԳալստյանՎաչագան-520

ԳալստայանՎաչագան

(մինչհամ.վարչ.պետ)-535

Գայ(ԲժշկյանՀայկ)-192,271

ԳարանյանԱնդրանիկ

Կոստանդինի-98

ԳամբետիՋակոմո-347

ԳանդիլովՍ.-241

ԳանպատիՊարշադՇարման-

205

ԳանուսԻրինա-621

ԳասիիրովսկիՄիլոշ-215

ԳարեգինԱԱմենայնհայոց



674

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻՑԱՆԿ

կաթողիկոս-320-323

ԳարեգինԲԱմենայնհայոց

կաթողիկոս-347,381-382,446

Գարեգինեպիսկոպոս

Հովսեփյան-9,17,27

ԳարոյանՉարլզ-311

ԳասպարյանԳոհար-173,194,

218

ԳասպարյանԼիլիանա

Ալֆրեդի-193

ԳասպարյանՆաիրա-520

ԳասպարյանՆիկոլայ-212

ԳասպարյանՍ.-206

ԳասպարովԲ.Մ.-366

ԳեկչյանՍոս-520

ԳերեմեկԲրոնիսլավ-337

ԳերչևաԴաֆինա-482

ԳերոՄիշել-344

ԳզգզյանԴ.-87

ԳիլաշվիլիՊ.-224

ԳիլմորՀարի-309,311

ԳլենոնՄայքլ-646

ԳլիսոնԳրեգորի-456

ԳորբատկոՎիկտոր-466

ԳյորգյանՖուրման-422

ԳյուլբենկյանՌոբերտ-312

ԳյուլիքևխյանՀայկ-58,84,96

ԳյուլխանդանյանԱ.-20

ԳյուլումյանԱլվինա-526

ԳյուրերՀայդեմարի-332

ԳնունիՎ.-303

ԳոգյանՍմբատ-631

ԳոգոլՆ.Վ.-146

ԳոթեմոլլերՌոզ-608

ԳոլդմանՌիչ-443

ԳոլցՀերման-423,435

ԳոնզագՌուքս-307

ԳոնշիորԷուգենիուշ-224

ԳորբաչովՄ.Ս.-282

ԳորբատկոՎիկտոր-466

ԳորդինՎալերի-572

ԳորկիՄ.-200

ԳրաբենվարտերՔրիստոֆ-559

ԳրեչկոԳր.-245

ԳրիգորյանԱլեքսանդր-405,

410,415,435,483,503,508-

509,512,519,521,535,543-

544,546,550,570,572,574,

579,600-601,607,611,617,

621,625,630,666

ԳրիգորյանԱվետիք-295

ԳրգորյանԱրամ(դեսպան)-582

ԳրիգորյանԱրթուր-483

ԳրիգորյանԶ.-132

ԳրիգորյանՄարատ-560,573

ԳրիգորյանՎարդան-312

ԳրիգորյանՎիկտոր-509

ԳրիոԺան-Կլոդ-344

ԳրձելյանԳևորգ-42

ԳրոսհայմԱ.-42,51

ԳրոսհայմԱլեքսանդր-42

ԳրոսսերԱլֆրեդ-497

ԳուարչԳոնսալո-480,525,576

ԳուդինոՌոբերտո-308

ԳուզենկովաԹամարա-546

ԳուլոյանԱ.-107

ԳուլքանյանՎարդան-76

ԳույումճյանՏիգրան-377
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ԳունարիսԻլիաս-301

ԳուրզադյանՎահագն-500

ԳևերԿոեն-431

ԳևորգյանԳեղամ-350,396,402,

418,435,452,462,473-475,

484,490,494,497,503,512,

521,544-546,555,560-561,

563,565,570,572,574,594,

600-603,611-612,617,621,

625,627,630-631,645-646,

647-649,650-651

ԳևորգյանԷմիլ-436,603,617

ԳևորգյանՄ.-91

ԳևորգյանՊ.-342

Դ

ԴաբաղյանՆորայր-76,110,659

ԴադուրյանՀարություն-224

ԴալլաքյանԿառլեն-260,269

ԴալմաստրոԽոսեՖրանսիսկո

-188

ԴալմաստրոՖարա-188

ԴամադյանՌայմոնդ-283

ԴայիանԺորժ-231

ԴանգԿուանգՄինի-223

ԴանիելբեկԱ.-81

ԴանիելյանԳարեգինՆիկոլայի

-263

ԴանիելյանԳևորգ-562

ԴաշկևիչՅարոսլավՌոմանի-

419

ԴավիթԱնհաղթ-658

ԴավթյանԳագիկ-159,203

ԴավթյանՄիսաքԱրշամի-276,

322

ԴավթյանՌ.-240

ԴավթյանՍ.-85,96

ԴավթյանՎ.-145

ԴավթյանՎահագն(գրող)-215,

279

ԴավթյանՏիգրան-437,501

ԴարբինյանԱ.-338

Դարչինյան(Վիկ)Վախթանգ-

401

Դ.Գ.Ռ.Ռաջվադեն-179

ԴեբինսկիԱնտոնի-639

ԴեդեյանԺիրայր-312

ԴեդեյանՇառլ-179

ԴեԼազարիԱնջեյ-440

ԴեԼյուցենբերգերՌաուլ-459,

482,490,493

ԴեՄենդոնսաՍանկտոսԱժեմար

-612

ԴելՄոնակոՎինչենցո-635

ԴելյուԱդամ-141

ԴեմիրճյանԴերենիկ-240

ԴեմիրճյանԿարեն-260

ԴեյրմենջյանԱրմենուհի-188

ԴեպենբրոֆՎուլֆ-435

ԴեՏոնիԱլբերտոՖելիչե-646

ԴըԲրիշամբոՄարկՊերեն-439

ԴըԳրոտԺյուլի-560

ԴըԳոդմարԺան-Պոլ-624

ԴիլբանդյանՍամվել-592

ԴյուԲյուսդեՎարնաֆ

Անդրե-559

ԴոբերԻլյա-435

Դոլգովա-ԴրեյերԿատյա-568

ԴոնդոՊեդրոԽոսե-319
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ԴրյուկովԱնատոլի-365,367,385

ԴրոզդենկոՎ.Ի.-195

Դրոստ-ԱբգարյանԱրմենուհի-

435

ԴուայենԷրվե-560

ԴուբինաԿ.Կ.-195

ԴուդինՄ.-232

ԴուդրևՎալերի-432

ԴումանյանՎահրամ-535,617

ԴուրյանՕհան-320

ԴևիսԹերի-420

Ե

ԵգորովԲ.-237

ԵդլիչկաՅ.-163

ԵկավյանԶավեն-338,505

ԵղիազարյանԱրտավազդ-76,96

ԵղյանՄարիամ-516

ԵնգիբարյանՄիքայել-107

ԵնգիբարյանՌոբերտ-254,260

ԵնգոյանՓայլակ-222

ԵրեմյանՎահան-36

ԵրզնկյանԱր.-46

ԵրզնկյանԵլենա-465

ԵրիցյանԽորեն-52,78

ԵրիցյանՆերսես-443,483

ԵրիցյանՍ.-373,395

ԵսայանԱրամ-69,97

ԵսայանԲագրատ-410

ԵսայանԶ.-91

ԵսայանՍ.-135,286

ԵսայանՎարուժան-465

Եվանգուլյան-70

Զ

ԶագանովԱլեքսանդր-374

ԶախարյանԵրվանդ-432

ԶախարովՎ.Ա.-398

Զակշևսկա-Դուբասովա

Միրոսլովա-224

ԶամիլՍալմի-433

ԶարգարյանցԱրիստակես

Հայրապետի-11

Զավենպատրիարք-14

Զավրյան(Զավրիև)Դավիթ-7,9,

12,14,37,653

ԶատլերսՎալդիս-457

ԶատրջյանԴոխիկԱլեքսանդրի

-99

ԶաքարյանԼուսինե-221

ԶեյնաբԱբուՍինն-452

ԶենգԼիջիան-598

Զենկևիչ-21-22

ԶեքիյանԼևոն-350

ԶիֆիօղլուՎիրջիհան-594

ԶոլյանՍուրեն-295

ԶոհրաբյանԷդիկ-336

ԶոհրաբյանՍարգիսՇարբաթի

-98

Զոհրապ-70

ԶոնգենԳերհարդ-332,334

ԶորյանՀակոբ-65,79,584

ԶուբյանԳևորգ-212

ԶուսկինդՍիմոն-560

ԶուրաբյանՍ.-241

Է

ԷդիլյանԳ.-12,28,39,583
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ԷբբեսսոնՅոնաս-573

ԷլիավաՇ.-81

ԷյտկենԴուգլաս-231

ԷնայաթոլլաՌեզա-530

ԷնգելսՖրիդրիխ-210

ԷնձինսԱյվարս-559

ԷրթեմԱլի-366

Թ

ԹադևոսյանԳևորգ-119

ԹադևոսյանԹադևոսՇահբազի

-194

ԹաթոյանԱրման-587,588

ԹալալյանԱլեքսանդր-527

ԹալեբՌիֆա-512,663

ԹալհամերԹերեզա-568

ԹախտաջանԼեոն-527

ԹախտաջյանՖ.-14

ԹամազյանԱլբերտ-449

ԹամամշյանՍ.-63

ԹամանյանԱլեքսանդր-45,55,

61,74

Թամարա(Գայիդուստրը)-192

ԹամրազյանԳրիշա-646

ԹամրազյանՀր.-196,199,212,

240,255,276,322

ԹարվերդյանԱրշալույս-483

ԹաքեսյանՀելեն-299,301,343

ԹեհլերյանՍողոմոն-584

ԹեմբեքճյանՌոբերտ-311

ԹեննոքՉարլզ-530,664

ԹիանԷրլուն(Էրլոնգ)-553,599

ԹիանյոնգԹենգ-601

ԹոթովենցՎ.-105

ԹորեսԼոլիտա-218

ԹովմասյանԱնուշավան-250

ԹովմասյանԱրշակ

Թովմասի-191

ԹորոսյանՏիգրան-412

ԹորոսյանՔլոդ-312

ԹոքմաջյանԼևոն-277

ԹուգմանյանՇաքե-248

Թութանհամոն-223

ԹութունջյանՀովսեփ-243,247,

278,288

ԹուխարելիԴ.-241

ԹուղլույանԳրիգոր-487

ԹումանյանԱ.-63

ԹումանյանԲ.-165

ԹումանյանՀ.-147,149,205-206,

641

ԹումանյանՄ.Գ.-55,131

ԹումանյանՄիքայել-78

ԹումանյանՄկրտիչ-312

ԹումասյանՆելլի-568

Ժ

Ժալե-227

ԺամկոչյանՀայկազ-212

ԺամհարյանՀրանտ-541

ԺաշկինԳ.-192

Ժդանով-102

ԺդանովԳ.Ս.-194

ԺուԳուանգլեյ-598

ԺումատայԳաբիտ-563

Ի

ԻբրահիմովԻլդար-527
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ԻբրիկԱ.-277

ԻզմիրլյանՍարգիս-330

ԻզմիրլյանՏիգրան-316,329,330

ԻլիեսկուիԻոն-355

ԻմաԿազուրո-327

ԻմեթսՌաուլ-616

ԻշխանյանՌաֆայել-295

ԻշխանյանՍիրունիկ-47

ԻոսիֆյանԱնդրանիկ-193

ԻջիկովսկայաԻ.-200

ԻսախանյանԴավիթՊարսիի-

194

ԻսահակյանԱվետիք-232,349

ԻսահակյանԱվիկ-512

ԻվանովԿուզմա-215

ԻվանովՕլեգ-563

ԻվերոնովաՎ.Ի.-194

Լ

ԼազարյանԱ.-46

ԼալայանԱնահիտ-36

ԼալայանԱվագ-259

ԼահունՈւիլյամ-545

ԼաճիկյանԼևոն-649

ԼանգերՊետեր-467

ԼապտևԱրի-527

ԼավրովՍերգեյ-502

ԼաքշմիՆ.Մենոն-179

ԼեգրանՄիշել-328

ԼեմանՄայքլ-337

ԼենգլինՉարլզ-237

ԼենինՎ.Ի.-208-207,251

Լեո(ԲաբախանյանԱռաքել)-56

ԼեոնովԱլեքսեյ-205,466

ԼերմոնտովՄ.Յու.-180

ԼեֆորտՖիլիպ-507

ԼիիրիԹոմաս-542,664

ԼինդներՌայներ-523

ԼիչՔաթրին-545

ԼիսիցյանՍտեփանԴանիելի-

129

ԼիՍյան-643

ԼիստրեԱռնոլդՄանուել-319

ԼյախովՎլադիմիր-466

ԼոնսդեյլիՉարլզ-454,475

ԼոշակՎիկտոր-423

ԼորկևիչԶբիգնև-219

ԼուկաշինՍ.-47

ԼունաչարսկիԱնատոլի

Վասիլևիչ-57

ԼունՎոլֆգանգ-414

ԼևինԻսիդորՀեյմովիչ-217

Խ

Խաժակարքեպիսկոպոս

Պարսամյան-339,342

Խալաշչիսկա-Մացուկով

Կատարժինա-430

ԽախամիԼիլի-330

ԽամրաևԳ.-582

ԽայանԼուիզ-188

ԽանամիրյանՄիրեիլ-608

ԽանզադյանՍ.-145,274

ԽանզադյանՑոլակ-49

ԽանջյանԱ.-91,104-105,658

ԽանջյանԳրիգոր-193

ԽաչատրյանԱ.-22,63

ԽաչատրյանՀամբարձում-581
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ԽաչատրյանՀենրիկ-456

ԽաչատրյանՆերսես-449

ԽաչատրյանՌ.-195,197,200

ԽաչատրյանՏիգրան-636

ԽաչատուրյանԿարո-195,228,

239

ԽատիսյանԱլ.-21,23

Խարազյան(Խարազով)Գ.-9-12

ԽոնդկարյանԱ.-22-23

ԽոնդկարյանԱստղիկԳրիգորի

-191

ԽոջանեթյանԲենիամին

Աղաջանի-97

ԽոջյանՍարգիս-513

ԽոսրոևԳարեգինՊողոսի-10

Խորենեպիսկոպոս

Մուրադբեկյան-12

ԽորտԱլեքսանդր-432

ԽրիստենկոՎիկտոր-531

ԽրլոպյանԳ.-235

ԽուանՅունգուան-643

ԽուբուաԳեորգի-417

ԽուրշուդյանԼ.-241,322

Ծ

ԾամհուրՏ.-22

ԾառուկյանԳագիկ-455

ԾատուրյանԱլ.-70

ԾերեթելիԳեորգի-621

Կ

Կ.Գ.Բհարհավա-178

ԿադգարԳդեԱրսու-332

ԿազիևՄ.-197

ԿապինոսՍերգեյ-432

ԿապիցաՍերգեյ-443

ԿապպլՄիրոսլավ-639

ԿապուտիկյանՍիլվա-221,231,

232,256,263,341

ԿանայանԱ.-11

ԿավերինՎ.Ա.-138

ԿարաասլանյանԺաքլին-448

Կարագյոզյան-145

ԿարագյանԿարպիս-212

ԿարագուլյանԴավիթ-450

Կարալով-22

ԿարայանՀամլետ-542

ԿարապենցՀակոբ-291

ԿարապետյանԱրմեն

Խաչատուրի-99

ԿարապետյանԱղասի-520

ԿարապետյանԿարեն-480,590

ԿարապետյանԿարլա-411

ԿարապետյանԿարո-301

ԿարապետյանՍ.-127

ԿարապետյանՍահակ-486

ԿարլոսԲաբի(ասորիեկեղեցու

հոգևորհայր)-544

ԿարմիրյանՀարությունև

Լուսաբեր-234

ԿարպովԱնատոլի-232

ԿաֆարելլիԼուիս-431

ԿաֆտանովՍ.Վ.-118,127,129

ԿեժունՅան-325

ԿիեսլերԷլկե-596

ԿիեսլերՄատթիաս-596

ԿիրակոսյանԱլիսիա-323,390

ԿիրակոսյանԱրման-417,443
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Կիրիլ-219

Կիրով-102

ԿլեմենտեՄարկո-370

ԿյունիԱնրի-405

ԿնոտեՏոմաշ-435

ԿնութԷ.Դոնալդ-400

ԿոելյոՊաոլո-381

ԿոթոլյանԱրմեն-532

ԿոժկենովՍերիկ-546

ԿոժոկինԵվգենի-563

ԿոլանջելոԱննառոզա-631

ԿոլեսնիչենկոԱլեքսանդր-432

ԿոլոսովՄ.-232

Կողբետլյանց-31

Կոմիտաս-200,206,252

ԿոնյագինՍերգեյ-527

ԿոնստանտապուլոսԶոյի-553,

666

ԿոնստանտինովԱ.-237

ԿոպրուկովնյակԱլբին-219

ԿոջոյանՀակոբ-62

Կոստանյան-70

ԿոստանյանՎռամ-95-97,104

ԿոստոլևսկիԻգոր-423

ԿորդերոԱլվարեՍանչես-581

ԿորդերոԿառլոսՊալմարոլա-

358

ԿորոլյուկՎլադիմիրՍեյմոնովիչ

-251

ԿորոսեչԴամյան-616

ԿովալենկոՎյաչեսլավ-464

ԿոցիասՆիկոս-591

ԿվաշնևսկիԱլեքսանդր-355,356

ԿրասնովՆ.-269

ԿրիշտապովիչԼև-546

ԿրիվոպուսկովՎիկտոր-507

ԿրյուչկյանԳագիկ-535

ԿրպեյանԹաթուլ-327,463

ԿրոպաչյովՆիկոլայ-466

ԿրոտովՄիխայիլ-455

ԿուզնեցովՎասիլի-641

ԿուլիկովԱ.-192

ԿուլիևԿայսին-262

ԿումջյանՆիկոլաս-520

ԿունյաևՍ.-221

ԿուչմաԼեոնիդ-362

ԿուրտովԱժդար-515

Հ

ՀազարյանՀարություն-167

ՀալեբիանԼորիգ-623

ՀալեպոտաԲուշրա-433

ՀալոնենՏարյաԿաարինա-388-

389

Հախվերդով-21-22

ՀախումյանՍեմյոնՏիգրանի-

346

Հակոբյան(պրոֆ.)-70

ՀակոբյանԱ.-42,131

ՀակոբյանԱլեքսանդր-58,78

ՀակոբյանԱրշակ-43,45,63

ՀակոբյանԳրիգորՀակոբի-100

ՀակոբյանԹադևոս-203,209,

255

ՀակոբյանԿարո-466

ՀակոբյանՀակոբ-295

ՀակոբյանՀրանուշ-410,495

ՀակոբյանՌաֆիկ-647
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ՀակոբյանՍիմոն-78

ՀաճյանԱրշակ-291

ՀաճյանՎահրամ-291

ՀամբարձումյանՌուբեն

Վիկտորի-261

ՀամբարձումյանՍ.-46-47

ՀամբարձումյանՍերգեյ-202,

240,244,254,257,259,268-

269,271-272,274-275,283,

286,328

ՀամբարձումյանՎիկտոր-57,

132-133,152,154,165,167,

182,193,202,218,259,274,

325,345,433,438

ՀամիդՀասան-336-337

ՀամիդՌեզաՆիքարԷսֆահանի

-328

ՀայթյանԱ.-225

ՀայրապետյանՍահակՍիմոնի

-83,87

ՀայրյանԳևորգ-176,187

ՀապեշյանՎ.-16

ՀասանՀաբիբի-327

Հասկել-21-22

ՀարգանՔիմբերլի-365

ՀարիդիմՄոտտի-608

ՀարտինգՖրանս-307

ՀարությունյանԱ.-366

ՀարությունյանԱրամ-255

ՀարությունյանԱրայիկ-646,649

ՀարությունյանԱրմեն-390,463

ՀարությունյանԲաբկեն-402,478

ՀարությունյանԳագիկ-370,487,

526,529

ՀարությունյանԳրիգոր-405

ՀարությունյանԼ.Հ.-344

ՀարությունյանԿարինե-473

ՀարությունյանՄ.-22

ՀարությունյանՄանուշ-257

ՀարությունյանՆագուշ-170,202,

208

ՀարությունյանՌ.Մ.-344

ՀարությունյանՍ.Գ.-290

ՀարությունյանՍամվել-384,396

ՀարությունյանՎ.Մ.-299,344

ՀարությունյանՎիլիկ-259

ՀարությունյանՔնարիկ-208

ՀարությունովԱլեքսանդր

Արտեմի-10

ՀելմԼյուդվիգ-263

ՀեմֆերսՆենսի-355

ՀեֆֆերնՋոն-545

ՀյուգոՎ.-179

ՀոգՔեյվին-302

ՀոսֆելդՌոլֆ-596

ՀովակիմյանՄամիկոն

Կարապետի-100

ՀովհաննիսյանԱբգար-76

ՀովհաննիսյանԱշոտ-31-32,

36-37

ՀովհաննիսյանԼ.-63

ՀովհաննիսյանԼևոն-51,75

ՀովհաննիսյանԼևոն(ռազմական

ամբիոնիվարիչ)-255

ՀովհաննիսյանՀ.(բանաստեղծ)

-22-23

ՀովհաննիսյանՀակոբ-37,43,

47,53,66,71
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ՀովհաննիսյանՀայրապետ-52,

94

ՀովհաննիսյանՀրաչյա-215

ՀովհաննիսյանՄալխաս-260

ՀովհաննիսյանՅուրի-344

ՀովհաննիսյանՆազիկ-410

ՀովհաննիսյանՆելլի-483

ՀովհաննիսյանՌ.(Ընդհ.ֆիզիկ.

ամբիոնիվարիչ)-114

ՀովհաննիսյանՌ.(պատմաբան)

-204

ՀովհաննիսյանՌիչարդ-313

ՀովհաննիսյանՍ.-291

ՀովհաննիսյանՎարդան-327

Հովսեփյան-47,87

ՀովսեփյանԱ.-79

ՀովսեփյանԵվգենիա-192

ՀոֆֆմանՊիտեր-331

Ձ

ՁագորեոՖրանչեսկա-635

Ղ

ՂազարյանԱ.-22-23

ՂազարյանԱ.(պետնախարար)

-308

ՂազարյանԱնահիտ-613

ՂազարյանԱնդրանիկ-125-126

ՂազարյանԳ.-344

ՂազարյանԳևորգ-26,29

ՂազարյանԷդուարդՄուշեղի-

322

ՂազարյանՀ.-244

ՂազարյանՌ.-192

ՂազարյանՎ.-268

ՂազինյանԱրթուր-625

ՂազինյանԳագիկ-396,433,

479,529,546,562,568,588,

592,614,616,

ՂամբարյանԿ.-260

ՂամբարյանՅուրի-9-10,13-14,

18,20,22,25,28-29,345,653-

654

ՂամբարյանՊողոս-107

ՂամբարյանՍտեփան-45,58,

63,66,87,96

ՂարիբյանԱրարատ-76

ՂարիբյանԳ.-296,344,350

ՂարիբյանԻ.-190

ՂարիբջանյանԳեղամ-479

Ղարիբջանյան(ուսանող)-27

ՂարիբջանյանԼյուդվիգ-192,

222,242,260,287

ՂափանցյանԳ.-87,123,132,

141,278

ՂևոնդյանՊետրոս-327

Մ

ՄադոյանԱ.-235

ՄաթևոսյանԱնուշ-330

ՄաթևոսյանՀրանտ-324

ՄաթևոսյանՌաֆայել-305,344

ՄալեզյանՎ.-107

ՄալխասյանՍտեփան-9,17

Մալյուժենկո-33,70

ՄալտորոՖրանչեսկա-516

ՄախարաձեԳ.-22

ՄակարենկոԱնտոն-282
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ՄակարյանԼևոն-343

ՄակինցյանՊողոս-34

ՄահմուդԱհմադինեժադ-420

ՄահմուդՎայեզի-328

ՄաղալյանՎ.-226,316

ՄաղաքյանՀովհաննես-192,

194,203

Մամբրեև-47

ՄամրիլովաՍ.-238

ՄայերԶեպ-248

Մայիլյան-23

ՄայորՖրեդերիկո-318

ՄանանդյանՀակոբ-25,28-29,

35-36,42,63,66,79,95,112,

114,145,224,354,654

ՄանաևԿ.-241

ՄանուկյանԱլեք-313

ՄանուկյանԱրամ-456

ՄանուկյանԱրտյոմ-462

ՄանուկյանԼուիսՍիմոն-313

ՄանուկյանՄիքայել-212

ՄանուկյանՍ.-195

ՄանուկյանՎազգեն-295,301

ՄանուշյանՊ.-18

ՄաշալովՄուհամեդնիազ-585

ՄատիասևիչՅուրի-527

ՄատինյանՍերգեյՀայկի-261

ՄարգարյանԱ.-79

ՄարգարյանԱ.(ՀՀվարչապետ)

-369

ՄարգարյանԱննա-488,542,

568

ՄարգարյանԱրաՀովհաննեսի

-98

ՄարգարյանԱրման-450

ՄարգարյանԳուրգեն-384

ՄարգարյանՀրանուշ-495

ՄարգարյանՄովսեսՄկրտչի-

263

ՄարգարովԱլեքսանդր-436,452,

505,512,541,543-544,547,

560,572-574,603,617,625,

627,630-631

ՄարկոսյանԷդիկ-520

ՄարկոսյանՌուբեն-563,611

ՄարկոսյանՍուրենՍիսակի-96

ՄարտենԺան-Պոլ-497

ՄարտինովՍերգեյ-453

ՄարտիրոսյանԱնուշ-450

ՄարտիրոսյանԱրմեն-323,489

ՄարտիրոսյանԳ.-260

ՄարտիրոսյանԺորժևՇուշանիկ

-331

ՄարտիրոսյանԼ.Ս.-344

ՄարտիրոսյանՆաղաշ-472

ՄարտիրոսյանՌադիկ

Մարտիրոսի-309,314,325-

328,330-331,333,336,338-

340,344,346,354,358,362-

364,369-370,375,379-382,

385,389-390,395-396,455,494

ՄարտիրոսյանՍ.-316

ՄարտիրոսյանՎահան-585

ՄարությանՆորայր-397,406,

473

ՄարուխյանՇաղիկ-613

ՄարուքյանԼիանա-633

ՄարքսԿ.-147,196,261,265
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ՄացակյանԱնուշ-520

ՄացուուրոԿոյիչիրո-355

ՄեգալոկոնոմոսԷմանուել-301

ՄեդվեդևԴմիտրի-467

ՄեթլոկՋ.-291-292

Մելիք-ԱդամյանԱրտաշես-75

Մելիք-ԽաչատրյանՋուլիետա-

257

Մելիք-ՂարագյոզյանԳ.-7-9,11

Մելիք-ՔալանթարԼոռու-9,17,

26,41

Մելիք-ՕհանջանյանԿարապետ-

35,79-80,96

ՄելիքյանԱլ.-117,131

ՄելիքյանԳուրգեն-344,422,

578,621

ՄելիքյանՄ.-208

ՄելիքյանՆատալյա-193

Մելիքսեթ-ԲեկԼևոն-168

ՄելիքսեթյանՀ.-244

ՄելքոնյանԱ.-465

ՄելքոնյանՀ.-23

ՄելքոնյանՄոնթե-435,438

ՄեղրյանՍերգեյ-592

ՄեյզերԳերհարդ-435

ՄենղինիՍիմոնաԳրանատա-

559

ՄեսիչՍտյեփան-446

Մեսրոբյան-61

ՄեսրոբյանՍուրենՀովսեփի-98

Մեսրոպարքեպիսկոպոս

Մութաֆյան-341

Մեսրոպեպիսկոպոս-9,17,20,

22

ՄեսրոպեպիսկոպոսՏեր-

Մովսիսյան-9,20,22

ՄերգելյանՍ.-135,146,152,194,

221

Մեֆոդի-219

ՄզարեուլովՄիքայելԳևորգի-

9-10,12

ՄիթչիներՋոն-333

ՄիլսՌիչարդ-569,585-586

ՄիխնաԷդուարդԱդամովիչ-256

ՄիխնիկԱդամ-469

ՄիկոյանՆամի-405

ՄիհրանյանԱնդրանիկ-310

ՄինախորյանՎ.-22

ՄինասյանԱլմաստՔերոբի-263

ՄինասյանԷդիկ-445,511,541

ՄիսսոնգիԱլֆրեդ-451

ՄիրզոյանԼ.-85

ՄիրզոևՇահին-590

ՄիրոնովՍերգեյ-379-380

ՄխիթարյանԼևոնՂարիբի-263

ՄկրյանՄ.-192,196,240,260

ՄկրտչյանԼևոն(բան.գիտ.դոկ.

պրոֆեսոր)-259,267,278,

286,322,339

ՄկրտչյանԼևոն(ՀՀԿԳ

նախարար)-366,594

ՄկրտչյանՀարությունԳաբրիելի

-265

ՄկրտչյանՀովհաննես-260

ՄկրտչյանՄանուկ-665

ՄկրտչյանՄհեր-232

ՄկրտչյանՍերգեյ-203

ՄկրտչյանՍուսաննա-509
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ՄկրտումյանԱրման-451

ՄկրտումյանՅու.Ի.-287,319

ՄղեբրովՄիքայելԼևոնի-11

ՄյունխՄարտինա-596

ՄնացականյանԶոհրաբ-490,

637

ՄնջոյանԱրմենակ-194,203

ՄոհամեդԿետատան-584

ՄոհամեդՍեյֆԽատիբ-266

ՄոհամմադՀասանԱխթարի-

565

ՄոհամմադՀամիդԱնսարի-594

ՄոհամմադՌեյիսի-535

ՄողտմունյանՄելիք-119

ՄոնակոՖաբիոՌովերսի-283

ՄոնտալտեԱնտոնիո-347

ՄովսեսյանՌուբեն-560

ՄովսիսյանՅուրի-295

ՄովսիսյանՌաֆիկ-259

ՄորանՄորԻգնատիուսԵփրեմ

Երկրորդ-543

ՄորենոԽուանՄանուել-433

ՄորԹեոփիլոսՍալիբա

(ՏրիպոլիիևԼեռնային

Լիբանանիարքեպիսկոպոս)

-544

ՄորՍիլվանոսԲուտրոս

ալՆեհմեհ(Հոմսի

արքեպիսկոպոս)-544

ՄորՏիմոթեոսՄաթթաալ

Խուրի(պատրիարքական

քարտուղար)-544

ՄռավյանԱ.-136,181

ՄրոչեկՎ.-42

ՄութաֆյանԱբրահամ-392

ՄութաֆյանՔլոդ-320

ՄուհամմադալԶաաբի-647

Մուհամմադալ-Սուլեյման-537

ՄուհամմադԽաթամի-379

Մուհսենալ-Մուալլիմ-537

ՄունդիչիԴանիել-527

ՄունյոսԽուլիսՍևիլիա-637

ՄուշեղյանԱ.-285

ՄուշեղյանՏ.-33,50,79,90-91

ՄուսայելյանՀովիկ-649

ՄուրադյանԱրամ-273

ՄուրադյանԱրմենակՀովակիմի

-99

ՄուրադյանԳևորգ(Քեյվին

Ջորջ)-291

ՄուրադյանԳևորգ-630

Յ

ՅագոդինԳ.Ա.-294

ՅաթսենկոՎլադիմիր-415

ՅակոբսենՈւենչ-603

ՅակովլևՎենիամին-451

ՅանԳուադոնգ-598

ՅանգբլութՅենս-431

ՅարայարվիՊեննտի-388

ՅիրիկյանՌալֆ-450

ՅոլանդՍալեմ-608

ՅովանովիչՄարի-479

ՅուդիՔրիսնանդ-600

ՅուզբաշյանՄ.-260

ՅույԽունլյան-643

ՅունեմանՀելմուտ-564

ՅուրչենկոՆատալյա-639
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Ն

Ն.Ս.Սինգհ-178

ՆազարբաևՆուրսուլթան-353

Նազարբեգյան-22

ՆազարյանԿարինե-622

ՆազարուկԻգոր-565

Նաթանարքեպիսկոպոս

Հովհաննիսյան-565

ՆալբանդյանԱրամ-194,202

ՆալբանդյանԳ.-203

ՆալբանդյանԷդվարդ-468,489,

559,563,570

ՆալբանդյանՄ.-154

ՆահապետյանՌաֆիկ-481

ՆամտվեդտԼեյդուլվԱտլե-603

ՆանսենՖրիտյոֆ-64,70,465

ՆաջարյանՀուսիկԽոսրովի-263

ՆավակատիկյանՀ.Ա.-42,79,

87,91

ՆեչաևՎլադիմիր-544

ՆերկարարյանԽաչատուր-600

Ներսիսյան-70

ՆերսիսյանԲագրատ-224

ՆերսիսյանԼևոն-260

ՆերսիսյանՀրաչյա-232

ՆերսիսյանՄկրտիչ-187,192-

192,195,197,200,202-204,

206,208,211,217,219-220,

225,230,234-235,310

ՆերսիսյանՍտեփանՍերգեյի-

131

ՆիկոլաևԱնդրիան-184

ՆոբլՌոլանդՔեննեթ-388-389

ՆոչելլաՌոբերտո-615

ՆորհատյանՀ.-23

ՆուբարՊողոս-58-59

ՆուրբեկյանԱրմեն-450

ՆևսկայաԵլենա-607

Շ

ՇադուրսկիՎիկտոր-563

ՇալիանԺերար-643

ՇահգելդյանԱրամ-71

ՇահեարքեպիսկոպոսԱճեմյան-

313,323,325

ՇահինյանԱրտաշես-111,192,

202,221,239

ՇամխորյանՀակոբՀովակիմի

-99

ՇավարշյանԱրշավիր-38,39,92

ՇատալովՎլադիմիր-217

ՇարաֆյանԱ.-23

ՇարպանտիեԺան-Ֆրանսուա

-561

ՇաքարյանՄարիա-241

ՇելկովնիկովԱլեքսանդր-29,50

ՇեֆներՎ.-221

ՇինՋեյմի-586

ՇիպանսկիԹանկրեդ-552

ՇիրազՀ.-146,232

ՇիրվինդտԱլեքսանդր-423

ՇմիդտՀանս-Յոհան-519,614

ՇնիցլերՔրիստիան-320,326

ՇվենկմեզգերՊետեր-414

ՇվիդկոՄիխայիլ-364,432

ՇվիմերՎալտեր-361

ՇտյորեՅոնասԳահր-496

ՇրապելԹոմաս-633
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ՇրիՍ.Դատ-179

ՇուբարդինԱնատոլի-432

ՇումախերՄարի-331

ՇուստկոԼ.-260

ՇուքուրյանՍամվել-322,488,

603,617

ՇփիլմանԴին-526

Ո

ՈսկանյանԱշոտ-295

ՈսկանյանԱրմենակ-119

ՈսկանյանՀ.-206

ՈսկանյանՎարդան(իրանագետ)

-565,578,602,632

ՈսկանյանՎարդան(ուսանող)-

449,637

Չ

ՉալդրանյանՎիգեն-465

ՉալթիկյանՀովհաննես-76,95,

165,195

ՉալիկյանՏ.-384

ՉախմախչյանՀայկանդուխտ-

56

ՉայլախյանՄիքայել-235

ՉաչիկյանԳրիգորՄովսեսի-11

ՉարախչյանԿ.-79

ՉարենցԱնահիտ-193

ՉարենցԵղիշե-105,193,196,

243,658

ՉարիկովԱլեքսանդր

Կարապետի-253

ՉժանՅանՅան-305

ՉժաոՍիդին-315

ՉժուՉժաոշուն-341

Չի-ՖունՉան-403

ՉիժկովաՄ.-200

ՉիլինգարյանԱ.-21

ՉիլինգարյանՅուրիՍերգեյի-

322

ՉիմաՋարինթեր-350

ՉխիկվիշվիլիԴ.Ի.-244

ՉուբայսԱնատոլի-370

ՉուբարյանԳ.-31,36

ՉուբարյանէդվարդՎարդանի-

322,395,397,402

ՉուխոնցևՕ.-221

Պ

ՊալյանԽորեն-221

ՊալյանՌիտա-320

ՊակսասՌոլանդաս-368

ՊանարինԻգոր-565

ՊանովԱլեքսանդր-407

ՊապավաՎլադիմիր-537

ՊապկովՎ.Ի.-230

ՊապյանՀասմիկ-405

ՊապորիստոՊոլ-141

ՊապուլիասԿարոլոս-416

ՊաստորեԱնտոնիո-635

ՊարադիզոՍիվերիո-360

ՊարոնյանՇուշանիկ-555

ՊարսամյանՀովսեփ-25

ՊարսամյանՎարդանԱրամի-

96,203-204

ՊարսեղյանՈսկան-313

ՊարսինկևիչՊ.Պ.-195

ՊարտիզունիՎաչե-119
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ՊետոյանՍտյոպա-481

ՊետրիկասԷրիկաս-531

ՊետրոսյանԱշոտ-397

ՊետրոսյանԱրա-512

ՊետրոսյանԱրտաշես-331

ՊետրոսյանԳարեգինԲախշիի

-151

ՊետրոսյանԳեղամ-438,484,

515,532,547,556,561,573,

611-612,632,638

ՊետրոսյանԽաչիկԻսահակի-

263

ՊետրոսյանՌաֆիկ-295

ՊետրոսյանՌուբեն-486

ՊետրոսյանՍտեփան-461

ՊետրոսյանՎազգեն-255

ՊետրոսյանՎալերի-623

ՊետրոսյանՎահրամ-638

ՊետրոսյանՏիգրան-205,233

ՊերկիցՍտանիսլավ-516

Պիճիկյան-31

ՊինիերաԽոսե-483,660-661

ՊիոտրովսկիԲորիս-431

ՊիոտրովսկիՄիխայիլ

Բորիսովիչ-397,423

ՊիսովիչԱնջեյ-210

ՊլոտկինՅուրի-608

ՊլևանՅան-216

ՊյատախինԱնդրեյ-633

ՊոդգոռնիՅուլիոս-276

ՊոդլովչենկոՌիմա-259

ՊոլԼյուդվիգ-592

ՊոլանԴենիզ-312,319

ՊողոսյանՀասմիկ-505

ՊողոսյանՀովհաննես-133

ՊողոսյանՀրանտ-434

ՊողոսյանՄիքայել-541

ՊողոսյանՍերոբՊողոսի-263

ՊողոսյանՍտեփան-480-481

ՊողոսյանՎարուժան-481

Պողոսով-192

ՊոնդոևԳաբրիելՍարգսի-10

Պուադեբար-21-23

ՊուշկինԱ.Ս.-227,645

ՊուտինՎլադիմիր-354

ՊուտրամենտԵժի-231

ՊրյախինՎ.Ֆ.-375

ՊրոտեասաՎիորել-431

ՊրվանովԳեորգի-379-380

Ջ

ՋահուկյանԳևորգ-297,347,441

ՋանջուղազյանԱտոմ-636

ՋանփոլադյանՀռիփսիմե-431

ՋասիմՄուհհամադալԿասիմ-

611

ՋիանինիՍտեֆանիա-486

ՋիբլաձեԴ.-241

ՋիգարխանյանԱրմեն-423

ՋոզեֆԲալի(ասորիեկեղեցու

հայր)-544

ՋոնսԷլիզաբեթ-384

ՋոնսթոնՅան-493

ՋրբաշյանԷդ.-212,232,261,

266,569

ՋրբաշյանՄ.(ուսանող)-139

ՋրբաշյանՄխիթար-129,202

ՋուղեցյանԱնի-623
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Ռ

ՌադևիչուսԴենիուս-481

ՌազբորովԱլեքսանդր-527

ՌայմոնդոՖաբիան-536

ՌաչինսկիԶդիսլավ-514

ՌավազիՋանֆրանկո-487,661

ՌենոԱնրի-497,512

ՌեշեդնիկովԼեոնիդ-545,664

ՌյուլանդԴորոթեա-544

ՌյուտելԱռնոլդ-381

ՌշտունիՎահան-62,87,180,

204

ՌոբերտսոնՋորջ-351

ՌոդրիգեսԽոսե-527

ՌոզենտալԱնդերսենՅորգեն-

197

ՌոզենտալԴ.Է.-221

ՌոթՇտեֆեն-574,668

ՌոժդեստվենսկիՌ.-221

ՌոմանենկոՅու.-245

ՌոնիԱբիՆախլի-608

Ռոտինյան(Ռոտինյանց)Լևոն-

52,63,66,72,134

ՌուստամյանԱ.-370

ՌուսքասՋորջ-572

Ս

Ս.Գոպալ-179

ՍադոյանԱրշակ-295

ՍադովնիչիՎիկտոր-312,314

ՍաթյանՌուբեն-465

ՍալեհԶահրեդդին-309

ՍահակաշվիլիՄիխայիլ-448

ՍահակյանԱվ.-21-22

ՍահակյանԳ.-192,212,257,

261,310,441

ՍահակյանԳալուստ-541

ՍահակյանԼուսինե-621

ՍահակյանՄելս-295

ՍահյանԱրսեն-217

ՍահյանՀամո-215,263

ՍաղաթելյանՎաչե-212

ՍաղիյանԱշոտ-614

ՍամոյլովԴ.-221

ՍամվելյանԼուիզա-232

ՍամվելյանԿարապետ-119

ՍամուելյանՀարություն-643

ՍանգվանՅոգեշվարի-637

Սանթրոսյանէմին-535

ՍանթրոսյանՄ.-79-81,85

ՍանչեսԹերեզա-547,558,576

ՍանջայՍրիվաստավա-533

ՍաչինՊիլոտ-496

ՍապիՀ.-296

ՍարվապալիՌադհակրիշնա-

179

ՍարգսյանԱ.-132

ՍարգսյանԱրա(Տեխնիկ.ֆակ.

դասախոս)-62

ՍարգսյանԱրա(քանդակագործ)

-362

ՍարգսյանԱրամ-340

ՍարգսյանԱրմեն-326,628,640

ՍարգսյանԱրսեն-78

ՍարգսյանԴավիթ-501

ՍարգսյանԽորենՍարգսի-96

ՍարգսյանՀակոբ-291

ՍարգսյանՀայկ-541
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ՍարգսյանՀրանտ-486

ՍարգսյանՇերլին-306

ՍարգսյանՍերժ-381,395-396,

399,407,412-413,426,432,

440,446,448,467,475,478,

480,587,609,660

ՍարգսյանՍոս-352

ՍարգսյանՍուրեն-119

ՍարգսյանՎազգեն-340

Սարգսյան(Վոլոդյա)Վլադիմիր

-238,255,259,276,284,286,

321,344

ՍարգսյանՏիգրան

(ազատամարտիկ)-327

ՍարգսյանՏիգրան(ՀՀԿԲ

նախագահ,վարչապետ)-415,

419,447-448,482,489,492,

496,501,511

ՍարգսյանՖադեյ-260,357

ՍարդարյանԿտրիճ-295

ՍարկիսյանԷլեն-510

ՍարյանՄարտիրոս-251

ՍարոյանՎիլյամ-237

ՍարուխանԽոսե-603,668

ՍաքայանԴորա-481

ՍաքապետոյանՌ.-240

ՍաֆարյանԱլեքսանդր-582,621

ՍաֆարյանԱրամ-556

ՍաֆարյանՆվեր-230

ՍաֆրաստյանԱ.-22

ՍեդրակյանԴավիթՄհերի-261,

344

ՍեդրակյանՊերճ-375

ՍեյեդՔազեմՍաջադի-565,578,

611-612

ՍեյրանյանՍ.-445

ՍերանոԺան-Ժակ-344

ՍթոունՄայքլ-648

ՍթրաթերՈւդո-616

ՍիդիբենՖաթումատա-560

ՍիմաոնԼիսինիա-482

ՍիմոնյանԱրամ-359,376,396-

397,399,405-406,417,433,

435-436,473-474,483-484,486,

496-497,501,512-513,519,

521,535,542,544,552,558,

560,563,569-570,572,578,

582,584,591-592,598,603,

608-609,613,621,624,627-

628,644-645

ՍիմոնյանԳրետա-192

ՍիմոնյանՀրաչիկ-445,481

ՍինայՅակով-527

ՍիսակյանԱլեքսեյ-320,324

ՍիրունիՀակոբ-184

ՍլոբոդյանՍերգեյ-572

ՍլոմայերՎիրջիլ-334

ՍկալաԱնդրեա-605

ՍկակովԱլեքսանդր-515

ՍկապինիԲրունո-494

ՍկշիդլոՎացսլավ

Ստանիսլավովիչ-256

ՍկորոբոգադովաԳալինա-556

ՍհեֆերՅաապդեՀուուպ-381

ՍմբատյանԱրմեն-365,423

ՍմեխովՎենիամին-423

ՍմեսովՍերժ-406,421

ՍոտնիկյանՊ.-12,17,19,24
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ՍորոկինԱնդրեյ-501,560

ՍորոկինաԵլենա-607

ՍպեցիոսՅակովոս-314

ՍպիչակԻրինա-570

ՍվետլովաՌ.-242

ՍտալինԻ.-102,149,150,657

ՍտամբոլցյանՎահագն-221

ՍտանիշևՍերգեյ-422

ՍտեփանյանՀ.-87,112

Ստեփանյան(Ներսիկ)Ներսես

Միքայելի-97,658

Ստեֆանոպուլոս

Կոստանտինոս-341

ՍտիլլեՌենատե-417

ՍտոսիեկՊիտեր-360

ՍտուդենԻնգրիդ-435

ՍտուպիշինՎ.-303

ՍուխարենկոՍտեփան-464

ՍուճյանԹալին-636

ՍունդուկյանցՆիկիտա

Գաբրիելի-11

ՍուրգուլաձեԱ.-197

ՍուրեշԲաբու-533

ՍուրկովԱ.-232

ՍուքիասյանԱլեքսեյ-212

ՍուքիասյանԱշոտ-235,259

ՍևակԳ.-192,224

Վ

ՎազգենԱԱմենայնհայոց

կաթողիկոս-293,439

ՎալկովիկԼորենց-237

Վահիդադ-դինԻսմայիլՋալալ-

421,438,440,452

ՎահյանՎահե-267

ՎայլերԱլբերտ-633

ՎայսֆլոգՅոհաննես-214

ՎանՇենգան-601

ՎանՕվերմեյերԿարիմ-560

ՎանանդեցիԳուրգեն

Արշակի-96

ՎանյանՏիգրան-657

ՎասիլևանԼ.-221

ՎավիլովԻ.Վ.-55

ՎավուՔիլիան-607

ՎարդազարյանՄարտին-465

ՎարդանյանԱղվան-415

ՎարդանյանԱրամ-600

ՎարդանյանԳեորգի-468

ՎարդանյանԴավիթ-295

ՎարդանյանՅուրի-208,255,

260,295,344,442

ՎարդանյանՌաֆիկ-542

ՎարդանյանՎահագն-636

ՎարդանյանՎարդան-643

ՎարդապետյանՂազար-113,

212

ՎարդերեսյանՎարդուհի-232

ՎեգներԱրմին-203

ՎելթիՋոն-377

ՎելչևՎ.-200

ՎենՀորնՆենսի-555

ՎենմանՇարլոտ-639

ՎիգենինՔրիստիան-604

ՎիլսոնՎուդրո-471

ՎիկտորինԱնդրեա-435

ՎիկուլովՍ.-221

ՎիմմերՎիլլի-327
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Վյուգո-85

ՎոլՔոլին-516

ՎոլինկինԻվան-565,585

ՎոլկենշտեյնՄ.Վ.-170

ՎոլֆՇելդոն-236

ՎոյտաշչիկՊշեմիսլավ-527

ՎրայլաՆաֆսիկաՆանսի

Էվա-630

ՎրացյանՍ.-21-22

Տ

ՏաբոադաԻստիար-607

ՏայիսԻոաննիս-540

ՏանՉժիՑաո-643

ՏապաշՉակրաբորտի-545

ՏավիտյանԱսո-575,668

ՏեոկինԱլմատ-505

Տեր-ԱկոպովՓայլակՍմբատի

-11

Տեր-ԱվագյանՀմայակԳրիգորի

-100

Տեր-ԳաբրիելյանՍ.-91

Տեր-Գրիգորյան(երիտասարդ

գրող)-145

Տեր-ԳրիգորյանցՆորատ-511

Տեր-ԳուլանյանՄերուժան-297

Տեր-ԴավթյանՀ.-22

Տեր-ԹադևոսյանԱրկադի-423,

428,583

Տեր-ԿարապետյանՄ.-175

Տեր-ԿարապետյանՄկրտիչ-203

Տեր-ՀակոբյանԳ.-10-11

Տեր-ՀովհաննիսյանԱլեքսանդր

Ֆադեյիչ-100

Տեր-ՄերկերյանՌոբեր-372,418

Տեր-ՄինասյանԵ.-9-10,12,14,

17-18,28,125

Տեր-ՄինասյանՌ.-22

Տեր-Միքայելյան(խնամատ.

նախարարիօգնակ.)-22

Տեր-ՄիքայելյանՄ.-192,206,

261

Տեր-ՄկրտչյանԲարլո-350,377

Տեր-ՄկրտչյանԶարուհի-311

Տեր-ՆերսեսովԳ.-9-10

Տեր-ՊետրոսյանԼևոն-300,304,

308,330

Տեր-ՊողոսյանԱ.-12,78,96,123

Տեր-ՊողոսյանԵրվ.-33

Տեր-ՍահակյանԷդուարդ-465

ՏերեշկովաՎալենտինա-184

ՏերյանՎ.-70

ՏերտերյանԱ.-42,78,96,123,

132,151,264,569

Տիգրանյան(իրավաբան)-70

ՏիգրանյանԷդմոնդ-149

ՏիգրանյանՍ.-9,12-13,22,653

ՏիխոմիրովՎ.-250

ՏինգՉեն-509

ՏիտովԳ.Ս.-223

ՏիտերենկոԼարիսա-639

ՏիրացյանԳ.-135

ՏյանՉանչուն-542

ՏոլստոյԼևՆիկոլաևիչ-151

ՏոնապետյանՊատրիկ-249

ՏոնոյանՌաֆիկ-216,255,344

ՏորկունովԱնատոլի-563

ՏուրլեյսկիՔշիշտոֆ-622

ՏրաբալցաՊաոլոԱնդրեա-360
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ՏրանդաԷդուարդ-250

ՏրիլոկիՆ.Քաուլ-170

ՏրոցկիՆ.-51

ՏրուբեցկովԴմիտրի-354

ՏրուշկինԱնատոլի-432

Ց

ՑիատուրաշվիլիՍոսո-239

Ցինցաձե-22

Ու

Ու.Ռաջաբ-232

ՈւթմազյանՀայկարամ-192

ՈւժկալնիսՊետրաս-214

ՈւինսթոնՀենրի-175

ՈւլյուկաևԱլեքսեյ-419

ՈւլուհոճյանԳաբրիելա-307

ՈւմբետովԺենիս-505

ՈւորդրոպՕ.-21-22

ՈւռնովԱնդրեյ-366

ՈւրալցևաՆինա-431

ՈւրբանսկայաՅա.-200

ՈւրրիոլաբեիտիաԳոնզալո-586

ՈւրուշաձեԱնդրյու-483

Փ

ՓահլևանյանՀովհաննես-227

ՓանոսյանԳ.-241

ՓանոսյանՀակոբ-495

ՓանոսյանՀարություն-76

ՓաշինյանՆիկոլ-629,636

ՓարվիզԶեյնալ-325

ՓափերթՍեյմուր-400

ՓիլոյանԱրփինե-647

ՓիրումովՎլադիմիր

Սեմյոնի-266

Ք

ՔալանթարյանԺ.-240

ՔալանթարյանՊ.-33,37,53,

63,75

ՔանքանյանԱղասի-212

ՔարամյանԱրսեն-403,413,418,

426,431,651

Քացախյան-47

ՔեյսՌոջեր-231

ՔեչեկՀամբարձում-55,58,63,

66

ՔեռյանԿարեն-617

ՔինգԼինդլ-480

ՔիսլերՄաթիաս-486

ՔլարկԲենՔոֆեյ-493

ՔոչարԵրվանդ-200

ՔոչարՀրաչյա-472

ՔոչարյանԳ.-195

ՔոչարյանԿարենՆորայրի-322

ՔոչարյանՆ.-155

ՔոչարյանՆորայրՄարգարի-

99,165

ՔոչարյանՇավարշ-582

ՔոչարյանՌոբերտ-331,333,

341,344,346,347,357,369,

374,380,385,390,398,402,

409,411,427

ՔոչինյանԱ.-198,208,212

ՔոքսՔերոլայն-312,315

ՔրիստոֆիդեսԿոստանտինոս-

574
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Օ

ՕբամաԲարաք-493

ՕբետկովաՎ.-238

ՕբրազցովԱլեքսեյ-572

ՕզանյանԱնդրանիկ-358

ՕլիմանԽուանԿարլոս-308

ՕլիվիեՎենսան-635

ՕլևսկիԱլեքսանդր-527

ՕհանյանԱռաքելԿարապետի

-11

ՕհանյանՍերյան-426,442,444,

455,459,478,513,519,528

ՕհանյանՔաջիկ-639

ՕհանջանյանՀամազասպ-30

ՕհանջանյանՌուզան-392

ՕշականՎահե-309

ՕսիպյանԼիաԼևոնի-259,276,

322

ՕսիպովԳենադիՎասիլևիչ-222

ՕսկանյանՎ.-337,347,370,378,

384,391

ՕսկոցկիՎալենտին-322

ՕրբելիԼևոն-70

ՕրդուեյՋոն-363,365

ՕրիկոԽորխե-513

ՕրիմբաևԿենժաբեկ-565

Ֆ

ՖանարջյանԲարդուղիմեոս-73

ՖեդոտովԱլեքսանդր-421

ՖելիչեդեՏոնիԱլբերտո-646

ՖեյսալալՂաիս-308

ՖիորետտոՆատալե-533

ՖիրյալԲուՌաբիան-537

ՖլոբերԳ.-179

ՖյուլինգԱլեքսանդր-592

Ֆոլյանտի-ՅուստԳեզինե-503

ՖոնԲլումՓոլ-571

ՖովինիՍտեֆան-344

ՖրագաԽոսեՄարիաՌոբլես-

369

ՖրանկԻլյաՄիխայլովիչ-200

ՖրեյբերգաԻմանթս-390

ՖրեյբերգաՎայրա-Վիկե-389-

390

ՖրիերՄարիՌաքել-482

ՖրիտյոֆՆանսեն-64,70,465





ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏԱՐԵԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

(1919-2019)

Կազմեցևհրատարակությանպատրաստեց
պ. գ. թ., դոց. Ժակ Սամվելի Մա նու կյա նը

Հրատարակչության տնօրեն՝ Կ. Գրիգորյան

Համակարգչային ձևավորումը` Կ. Չալաբյանի

Հրատ. սրբագրումը` Մ. Կեսոյանի

Տպագրված է «Քոփի փրինթ» ՍՊԸ-ում:

ք. Երևան, Խորենացի 4-րդ նրբ., 69 տուն

Ստորագրված է տպագրության՝ 07.08.2019:
Չափսը` 60x84 1/

16
: Տպ. մամուլը` 43.5:

Տպաքանակը` 300:

ԵՊՀ հրատարակչություն
ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1
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