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ՀՈԳԵԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՐԳԵԼԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ես՝ Վահրամ Բազմասերի Առաքելյանս, ծնվել եմ 1949թ. հուլիսի 8-ին Արագածոտնի մարզի
Փարպի գյուղում, ծառայողի ընտանիքում:
1956թ. ընդունվել և 1966թ. ավարտել եմ Փարպիի միջնակարգ դպրոցը:
1966 թ. ընդունվել և 1970 թ.ավարտել եմ

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական

ինստիտուտը:
1970-71թթ. ծառայել եմ խորհրդային բանակում: 1970թ. աշխատանքի եմ անցել նույն
ինստիտուտի ըմբշամարտի ամբիոնում. որպես դասախոս, ավագ դասախոս, ըմբշամարտի ամբիոնի
վարիչ, Ֆակուլտետի դեկան:
1974թ.

ընդունվել

եմ

Մոսկվայի

Ֆիզիկական

կուլտուրայի

կենտրոնական

գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրանտուրան, որն ավարտել եմ 1977 թվականին:
Վաղ հասակից զբաղվել եմ ըմբշամարտ մարզաձևով (1967-74թթ.): Հանդիսանում եմ
հանրապետության բազմակի չեմպիոն, տարբեր տարիքային խմբերի և մեծահասակների մեջ:
Ընդգրկվել եմ ԽՍՀՄ հավաքական թիմի կազմում և մասնակցել մի շարք միջազգային և
միութենական մրցաշարերի, որտեղ դարձել եմ հաղթող և մրցանակակիր: 1969թ. ստացել եմ ԽՍՀՄ
սպորտի վարպետի կոչում:
Եղել եմ Հայաստանի ազատ ըմբշամարտի հավաքական թիմի մարզիչ: Հավաքական թիմը
հասել է զգալի հաջողությունների, որի համար ստացել եմ ՀՀ վաստակավոր մարզչի կոչում (1992թ.):
Սկսած 1998թ. հանդիսանում եմ Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի
ռեկտոր:
ՀՀ ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր աշխատող (2000թ.), ՀՀ ֆիզկուլտուրայի և
սպորտի վաստակավոր գործիչ (2002թ.):
Ինստիտուտում

աշխատելիս

ողջ

շուրջ

գիտական

ժամանակահատվածում

զբաղվել

եմ

գիտական

գործունեությամբ:
Հեղինակ

եմ

101

հոդվածների,

ուսումնական

ձեռնարկների,

մենագրությունների և հանրագիտարանների:
1981թ. ստացել եմ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, իսկ 2002թ.
մանկավարժական

գիտությունների

դոկտորի

աստիճան:

Իմ

թեզերը

մենապայքարային մարզաձևերի մարզիկների քաշի կարգավորման

նվիրված

են

եղել

մեթոդներին, որպիսիք

մարզաշխարում հայտնի են «Առաքելյանի մեթոդները» վերտառությամբ:
Իմ

ասպիրանտներից 7-ը

պաշտպանել են իրենց

թեկնածուական թեզերը և ստացել

մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
Ընտրվել եմ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի

փոխնախագահ, (2004թ.) ՀՀ

ըմբշամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ: Հանդիսանում եմ Հայկական ազգային օլիմպիական
ակադեմիայի տնօրեն:
2000թ. պարգևատրվել եմ ըմբշամարտի համաշխարհային ֆեդերացիայի «Համաշխարհային
ըմբշամարտին մատուցած ակնառու ծառայությունների համար» պատվո բարձրագույն ոսկե
շքանշաններով:
Պարգևատրվել եմ ՀՀ «Մովսես Խորենացի» և ՀՀ Պաշտպանության նախարարության
«Անդրանիկ Օզանյան», «Երախտագիտության», «Հայրենիքի պաշտպանի» մեդալներով:
Վերջին 5 տարիներին 2 անգամ ճանաչվել եմ ՀՀ բուհերի ռեկտորների մրցույթում «Տարվա
լավագույն ռեկտոր» կոչմանը:
Ամուսնացած եմ, ունեմ երկու դուստ և մեկ որդի, ինչպես նաև 6 թոռնիկ:

Վ.Բ.Առաքելյան

ՀՈԳԵԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՐԳԵԼԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Թույլ տվեք ներկայացնել ինստիտուտի հետագա գործունեության վերաբերյալ իմ ծրագրային
առաջարկությունները, որոնք ուղղված են կրթության որակի բարելավմանը, արդար մրցունակության
ապահովմանը, առաջավոր փորձի, ներկա մարտահրավերների և բարեփոխումների հիման վրա
ամրագրել դրական ձեռքբերումները, նախատեսել ինստիտուտի առավել նպաստավոր և մրցունակ
ապագան, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրներում՝ բարձրագույն կրթության, գիտության և
մարզական ոլորտներում:
Ինստիտուտի ողջ գործունեությունը անհրաժեշտ է ուղղել ֆիզկուլտուրային կրթության
ազգային և միջազգային փորձին համապատասխան բարձրորակ մասնագետների պատրաստմանը,
բարձրագույն և հետբուհական կրթական ծրագրերի իրականացմանը և ուսանողակենտրոն
միջավայրի ստեղծմանը:
Թվարկված նպատակային հիմնախնդիրների իրականացումը ապահովելու նպատակով
առաջարկվում է.
1. Աշխատաշուկայի ներկա պահանջներին համահունչ մշակել կրթական բարձրորակ
ծրագրեր, բարձրացնել ուսանողության բավարարվածության մակարդակը ստացած կրթությունից,
իրականացնել կրթական ծրագրերի վերափոխումներ:
Այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել շահակիցների և աշխատաշուկայի
պահանջները, արմատավորել մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման, մշտադիտարկման,
դրանց իրականացման արդյունավետության գնահատման և բարելավման գործընթացներ:
2. Միջազգային առաջավոր փորձի հիման վրա տարանջատել բակալավրի և մագիստրոսի
կրթական ծրագրերի բովանդակությունը: Մշակել ուսանողների գնահատման նոր համակարգ,
իրականացնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի անհրաժեշտ վերապատրաստումներ:
3. Կարևորվում է ուսումնամարզական գործընթացի և գիտահետազոտական գործունեության
ստեղծագործական միասնության խնդիրը, որի իրականացման նպատակով հարկ է բարելավել
սովորողների

գիտահետազոտական

կանխարգելման

աշխատանքի

ընթացակարգեր,

ընդլայնել

պայմանները,
ուսանողների

գործարկել
թիմային

գրագողության
հետազոտական

աշխատանքները: Նախատեսվում է ստեղծել դասավանդման և ուսումնառության աջակցման
խորհուրդ՝

դասախոսական

կազմի

մանկավարժական

կարողությունները

և

հմտությունները

արդիականացնելու և զարգացնելու համար:
Կարևորվում

է

նաև

դասավանդման

որակի

և

արդյունավետության

վերաբերյալ

ուսանողության կարծիքը:
4. Ծրագրվում

է

ինստիտուտի

կազմում

կրթահամալիրի,

մարզական

քոլեջի,

ավագ

դասարանների, մարզադպրոցի հիմնադրում, ինչպես նաև մանկավարժական պրակտիկայի,
կարիերայի

և

մասնագիտական

կողմնորոշման

1

ու

որակի

ապահովման

միասնական

կառուցակարգերի ներդրում: Այս խնդիրների իրագործման համար նախատեսվում է §Ինստիտուտգործատու¦ համագործակցության համակարգի լայնորեն ներդրում, ուսանողների ուսումնառության
կողմնորոշման

ուղղությամբ

խորհրդատուների

ինստիտուտի

ձևավորում,

ինստիտուտի

շրջանավարտների միության ստեղծում և այլն:
5. Նախատեսվում է վերանայել ուսանողների ուսումնառության օբյեկտիվ գնահատման և
բողոքարկման համակարգը, մշակել և ներդնել դասախոսների գործունեության գնահատման հատուկ
վարկանիշային սանդղակներ, ինչպես նաև ներդնել նորարարական կրթական գործընթաց՝
կիրառելով կրթական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ինստիտուտի ուսուցման բոլոր ձևերում և
կրթական ծրագրերում:
6. Ինստիտուտում հատուկ ուշադրություն է դարձվելու արդիական հետազոտությունների և
նորարարության հարցերին: Այս խնդիրների իրականացման համար միջոցներ կձեռնարկվեն
գիտահետազոտական աշխատանքների և հրատարակչական գործունեության արդյունավետության
բարձրացման, ինչպես նաև հետազոտական աշխատանքների միջազգայնացման ուղղությամբ:
Նշված խնդիրների լուծման նպատակով նախատեսվում է հիմնել համատեղ հրատարակվող
պարբերականներ

օտարերկրյա

գիտահետազոտական

ուսումնական

ծրագրերում

հաստատությունների

ասպիրանտների

և

հետ,

մագիստրանտների

ապահովել

մասնակցության

ընդլայնումը, նպաստել միջազգային բարձր վարկանիշ ունեցող պարբերականներում ինստիտուտի
դասախոսների գիտական նյութերի հրատարակմանը, նախագծել և իրականացնել միջազգային
համատեղ վերապատրաստման և որակավորումների բարձրացման ծրագրեր, ստեղծել միջազգային
գործընկեր բուհերի հետ առցանց տեսակոնֆերանսների և սեմինար խորհրդակցությունների
անցկացման

սրահ,

նպաստել

արտասահմանյան

հաստատությունների

գիտական

կադրերի

պատրաստմանն ինստիտուտի գիտական բազայի հիման վրա:
7. Ինստիտուտի առաջնային կարևորագույն խնդիրներից է դասախոսական կազմի ներուժի
զարգացումը, ինչպես նաև բոլոր աշխատողների բարեկեցության մակարդակի բարելավումը:
Ինստիտուտի բարեհաջող ապագայի համար անհրաժեշտ է շարունակել պրոֆեսորադասախոսական
կազմի համալրումը՝ կրթական ծրագրերի որակի ապահովման ներկա պահանջներին համահունչ:
Նշված

խնդիրները

իրականացնելու

նպատակով

անհրաժեշտ

է

մշակել

և

ուսումնական

գործընթացում ներդնել դասախոսների գործունեության վարկանիշավորման համակարգ, սահմանել
վարչական աշխատակազմի ձևավորման չափորոշիչներ և նորմատիվներ, կրթական ծրագրերի
պահանջներին

համապատասխան

սահմանել

դասախոսական

կազմին

ներկայացվող

իրավասությունները, աջակցել դասախոսների մասնագիտական կատարելագործմանը, նպաստել
ոլորտի գիտական աստիճաններ ունեցող դասախոսների աճին:
Այս ամենի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է զուգահեռաբար զարգացնել ինստիտուտի մարդկային
ներուժի կառավարման համակարգը, նպաստել վարչակազմի հետագա համալրմանը և որակական
առաջընթացին:
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8. Անչափ կարևոր է ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների ողջ համակարգի
բարելավման,

ուսանողակենտրոն

գործունեության

ծավալման

խնդիրներին

լուծում

տալը:

Անհրաժեշտ է զարգացնել ուսանողներին մատուցվող ծառայությունները, խթանել ուսանողական
կազմակերպությունների աշխատանքներին և դիմորդների աճին: Այս հարցերի իրականացման
համար անհրաժեշտ է ընդլայնել քարոզչական գործունեությունը դպրոցների և մարզադպրոցների
աշակերտների

շրջանում,

ինստիտուտ

ընդունվել

ցանկացողների

համար

պարբերաբար

կազմակերպել «Բաց դռների» օրեր, ստեղծել հեռահար ուսուցման համակարգ, դպրոցների
շրջանավարտների համար նախապատրաստական դասընթացներ և այլն:
9. Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի, տարբեր մարզաձևերի մարզիչ-մանկավարժների,
մարզական

լրագրողի,

մասնագետի

փրկարարի,

կրթություն

ստանալ

առողջարարական

ցանկացող

և

ադապտացված

աշակերտների

համար

ֆիզկուլտուրայի

նպատակահարմար

է

կազմակերպել այդ մասնագիտությունների գրավչությունն ամրապնդող միջոցառումներ, այդ թվում՝
լրամշակել դիմորդի ուղեցույցը, կազմակերպել հանդիպումներ անվանի մարզիկների, մարզիչների,
դասախոսների

հետ,

հանրապետության

կրթական

և

մարզական

հաստատություններում

պարբերաբար անցկացնել ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին, սպորտային մանկավարժությանը
նվիրված հանդիպումներ, համաժողովներ, սեմինարներ:
10. Կարևորում

եմ

ինստիտուտի

որակյալ

կառավարման

և

մարդկային

ռեսուրսների

ղեկավարման խնդիրներին անդրադառնալը: Ինստիտուտի արդեն իսկ վերանայված կառուցվածքը
թույլ

կտա

հստակեցնել

բոլոր

ստորաբաժանումների

փոխհամագործակցությունը,

ամրագրել

ինստիտուտի բոլոր աշխատակիցների գործառույթները:
Անհրաժեշտ է կատարելագործել ինստիտուտի կառավարման տեղեկատվական համակարգը,
ընդլայնել որակի ապահովման գործընթացներում ինստիտուտի շահակիցների ներգրավվածությունը
և գնահատել դրա արդյունավետությունը:
11. Ինստիտուտի
ժամանակակից

հետագա

պահանջները

արդյունավետ
բավարարող

գործունեությունը
ֆինանսական

պայմանավորված
ռեսուրսների

և

է

նաև

որակյալ

ենթակառուցվածքների ձևավորումից: Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է հստակեցնել
ֆինանսական

ռեսուրսների

բաշխման

քաղաքականությունը

ըստ

գերակայությունների,

իրականացնել ֆինանսատնտեսական աուդիտներ, մշակել հաշվեկշռված բյուջետային ցուցանիշների
համակարգն ըստ գործունեության բնագավառների և զարգացման ուղղությունների, ակտիվացնել
ինստիտուտի

կողմից

մատուցվող

վճարովի

ծառայությունների

մարկետինգը,

ինստիտուտի

եկամուտների ընդհանուր ծավալում մեծացնել կրթական, գիտական, մարզական և տեղեկատվական
վճարովի ծառայություններից գոյացած միջոցների հաշվեկշիռը՝ դրանց ցանկի ընդլայնման միջոցով:
Ինստիտուտի կրթական և հետազոտական ծրագրերի կարիքներին համապատասխանող
անհրաժեշտ ուսումնական և գիտահետազոտական լաբորատոր բազան կարիք ունի հետագա
զարգացման և արդիականացման:
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12. Ինստիտուտի համար կարևորագույն նշանակություն ունի հասարակության հետ կապերի
հետագա

զարգացումը

և

հանրային

տարբեր

ծրագրերում

ինստիտուտի

առավելագույնս

ներգրավումը:
13. Ինստիտուտը

շարունակելու

է

ընդլայնել

իր

միջազգային

կապերը,

խթանել

միջազգայնացման գործընթացները եվրոպական, ասիական և ԱՊՀ-ի ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի ուսումնական հաստատությունների հետ: Նման խնդրի իրականացման նպատակով
անհրաժեշտ է մշակել փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը միտված
ռազմավարություն,

իրագործել

դասախոսների

և

ուսանողների

շարժունությանը

նպաստող

միջազգային փոխանակման ծրագրեր, բարելավել դասախոսների և ուսանողների օտար լեզվի
իմացության մակարդակը, ընդլայնել միջազգային գիտական համագործակցությունը, նպաստել
օտարերկրյա ուսանողների և ասպիրանտների, այդ թվում և սփյուռքահայ դիմորդների աճ մեր
ինստիտուտում:
14. Անհրաժեշտ եմ համարում տեղեկացնել, որ Հայաստանի բարձրագույն կրթության
նորարարությունների մրցանակային հիմնադրամի կողմից հայտարարված «Ֆիզիկական կուլտուրայի
և սպորտի ոլորտում մասնագիտական կրթության արդիականացած և որակի բարելավում» ծրագրի
մրցույթում հաղթանակը շնորհվել է մեր ինստիտուտին, ինչը պահանջում է առաջիկա երկու
տարիների

ընթացքում

համապատասխան

գործունեություն

ծավալել

ծրագրի

պահանջների

ամբողջական կատարման համար:
Ծրագիրը նախատեսում է ինստիտուտի կողմից մատուցվող կրթական ծրագրերի և
ուսումնական պլանների վերամշակում և արդիականացում, հետազոտական աշխատանքների
բարելավում, որակի բարձրացում, ժամանակակից գիտահետազոտական կենտրոնի հիմնում:
Թվարկված աշխատանքները նորաստեղծ գիտահետազոտական կենտրոնի կողմից բարձր
որակով կատարելու նպատակով անհրաժեշտ կլինի այն համալրել ժամանակակից նորարարական
տեխնոլոգիաներով, ինտերակտիվ լսարանով և առցանց խորհրդակցությունների և սեմինարների
դահլիճով:
Ծրագիրը

առանձնահատուկ

նպատակ

ունի

ֆիզկուլտուրայի

և

սպորտի

ոլորտում

իրականացնելու արդիական թեմաներով հենքային գիտական հետազոտություններ, նորագույն
տեխնոլոգիաների միջոցով բարձրացնելու գիտական աշխատողների որակը:
15. Հասկանալի է, որ ինստիտուտի անելիքները բազմաթիվ են և բազմաբնույթ, սակայն
կարծում եմ, որ ինստիտուտն այսօր համալրված է համապատասխան գիտական ներուժով և ի
վիճակի է բարձր մակարդակով և անհրաժեշտ որակով կատարելու իր առջև դրված խնդիրները:
Շնորհակալություն ուշադրության համար:

Մանկավարժական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր՝

Վ.Առաքելյան

4

Առաքելյան Վահրամ Բազմասերի
Ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Հ/
հ
1.

2.

3.

Աշխատանքի անվանումը

Индивидуальные особенности снижения веса тела в
борьбе
Индивидуальные схемы и
средства, применяемые
борцами при снижении веса

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)
печатная

печатная

Методы сгонки веса тела у
борцов: методическое
письмо

печатная

4.

Методы сгонки веса у
борцов-мастеров спорта

печатная

5.

Изменения некоторых
показателей газообмен и
температуры тела у борцов
при форсированном
снижении веса тела
Изменения некоторых гемодинамических показателей у
борцов при разных
вариантах сгонки веса
Регулирование веса тела в
процессе подготовки
высококвалифицированных
борцов к ответственным
соревнованиям
Регулирование веса тела в
процессе подготовки высококвалифицированных
борцов к ответственным
соревнованиям
Способы снижения веса и их
влияние на некоторые

6.

7.

8.

9.

печатная

печатная

рукопись

рукопись

печатная

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը
Материалы итоговой научной конференции молодых ученых ВНИИФК.-М.:
1976.-с. 47-49
Тезисы V Республиканской
научно-методической
конференции.-Ереван:
1976.-с. 51-43
Комитет по ФК и спорту
при СМ СССР, Всесоюзный научно-исследовательский институт ФК.-М.,
1976, 49 с.
Ежегодник “Спортивная
борьба”.-М.: ФиС. 1977.с.26-27
Ж. Теория и практика
ФК.-1978.-N1.-с. 19-24

Тезисы VII Республиканской научно-методической
конференции.-Ереван:
1978.-с. 55-56
Автореф. дисс... к.п.н..М.: 1980.-25 с.

Диссертация на соискание
ученой степени к.п.н..-М.:
1980.-180 с.

Тезисы X Республиканской
научно-методической кон-

Հեղինակ՝ ___________________________
ամբիոնի վարիչ

Համահեղինակները

3

3

2,4

В.А.Геселевич,
Э.Г.Мартиросов
и др.

2

В.А.Геселевич,
К.П.Левченко

5

Э.Г.Мартиросов,
Б.Г.Ширковец и
др.

2

Э.А.Карапетян

1,4

7,5

2
_______________________

Ցուցակը ճիշտ է
________________________________________________

Ծավալը (էջ,
տպ.մ.)

ստորագրություն

_________________________________
անուն, ազգանուն, ստորագրություն

________________________________________________

գիտական քարտուղար

____________________________

բուհի անվանումը

§_______¦ _______________ 2017 թ.

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

ԿՆԻՔ

Առաքելյան Վահրամ Բազմասերի
Ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Հ/
հ

Աշխատանքի անվանումը

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)

показатели функционального состояния организма

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Применение электронных
регистраторов ЧСС (кардиолидеров и сумматоров
пульса) в занятиях
оздоровительным спортом
Отношение к физической
культуре и травматизму при
занятиях оздоровительным
спортом
Մարզասարքերի դերը
բարձրակարգ ըմբիշների
պատրաստման գործում
Ըմբշամարտի տարրերի
ուսուցումը ֆիզիկական
կուլտուրայի դասերին
Ըմբիշների մարմնի քաշի
իջեցման մեթոդները և
նրանց ներգործությունը
օրգանիզմի վրա.
մեթոդական ցուցումներ

печатная

печатная

տպագիր

տպագիր

տպագիր

Սամբո
տպագիր

16.

Опыт организации занятий
оздоровительным бегом на
основе консультационного
руководства занимающихся

печатная

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը
ференции “Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов”.Ереван: 1981.-с. 51-52
Тезисы Всесоюзной
конференции “Электроника и спорт”.Петрозаводск: 1982.-с. 32
Ж. Теория и практика
ФК.-1983.-N9, с. 38-39

Հանրապետական
Սպորտկոմիտեի գիտամեթոդական կաբինետ.Երևան.-1983.-36 էջ
§Սովետական մանկավարժ¦ .-1984.-թ.11.-էջ
35-37
ՀՍՍՀ բարձրագույն և
միջնակարգ մասնագիտական կրթության
մինիստրության գիտամեթոդական կաբինետ.Երևան.-1984.-34 էջ
Հայկական Սովետական
հանրագիտարան.Երևան.-1984.- հատոր 10.էջ 156
Тезисы Всесоюзной
научной конференции
“ФК и современные
проблемы физического
совершенствования

Б.З.Сагиян,
Х.Л.Тевосян

2

Б.З.Сагиян,
А.Х.Енгибарян,
О.Г.Галстян

2,12

Մ.Գ.Մարգարյան,
Լ.Ա.Սամվելյան

3

2,0

1

Б.З.Сагиян и др.

_______________________

Ցուցակը ճիշտ է

ամբիոնի վարիչ

Համահեղինակները

1

1

Հեղինակ՝ ___________________________
________________________________________________

Ծավալը (էջ,
տպ.մ.)

ստորագրություն

_________________________________
անուն, ազգանուն, ստորագրություն

________________________________________________

գիտական քարտուղար

____________________________

բուհի անվանումը

§_______¦ _______________ 2017 թ.

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

ԿՆԻՔ

Առաքելյան Վահրամ Բազմասերի
Ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Հ/
հ

17.

18.

19.

20.

21.

Աշխատանքի անվանումը

Исследование дифференцировки пространственных
характеристик движения у
борцов различных весовых
категорий

Оценка функционального
состояния борцов вольного
стиля по данным электро- и
эхокардиографии

Основные тенденции
динамики физического
развития детей, учащихся и
молодежи (8-24 лет) в
условиях разных высотных
зон
Разработка характерных
приемов психорегуляции как
средства повышения специальной работоспособности
борцов

Влияние психорегуляции на
ход изменения психической
работоспособности дзюдоистов под влиянием
тренировочной нагрузки

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)

печатная

печатная

печатная

печатная

печатная

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը
человека”.-Таллин: 1984.с. 97
Тезисы XIII Республиканской научно-методической
конференции “Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов”.Ереван: 1984.-с. 163
Тезисы XVI Республиканской научно-методической
конференции “Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов”.Ереван: 1987.-с. 33-35
Тезисы XIX Республиканской научно-методической
конференции “Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов”.-Ереван: 1987.-с. 65
Тезисы XVIII Республиканской научно-методической
конференции “Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов”.-Ереван: 1987.-с. 99
Тезисы XVII Республиканской научно-методической
конференции “Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов”.Ереван: 1988.-с. 131

Հեղինակ՝ ___________________________
ամբիոնի վարիչ

Համահեղինակները

1

Б.З.Сагиян,
О.Г.Галстян

3

М.Г.Агаджанян,
Ф.Г.Бурякин

1

М.А.Айрапетян,
О.Г.Галстян

1

М.П.Мкртумян,
Г.М.Аванесян

1

_______________________

Ցուցակը ճիշտ է
________________________________________________

Ծավալը (էջ,
տպ.մ.)

ստորագրություն

_________________________________
անուն, ազգանուն, ստորագրություն

________________________________________________

գիտական քարտուղար

____________________________

բուհի անվանումը

§_______¦ _______________ 2017 թ.

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

ԿՆԻՔ

Առաքելյան Վահրամ Բազմասերի
Ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Հ/
հ
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Աշխատանքի անվանումը

Анализ некоторых психофизических показателей
борцов в зависимости от
различных условий
спортивной деятельности

Հոգեկարգավորման
հնարքների ուսուցման
զուգակցումը ըմբիշների
մարզական պրոցեսի հետ

Մարզիկների քաշի կարգավորման գործընթացը. մեթոդական երաշխավորություններ
Ըմբիշների նախամրցումային շրջանի հոգեբանական
պատրաստության փուլերն
ու բովանդակությունը

Շոգեբաղնիքի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա.
մեթոդական ցուցումներ
Сравнительный анализ
выносливости детей,
проживающих на разной
высоте
Մարզիկների քաշի կարգավորման առանձնահատկությունները. մեթոդական
երաշխավորություններ

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)

печатная

տպագիր

տպագիր

տպագիր

տպագիր

печатная

տպագիր

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը
Тезисы XIX Республиканской научно-методической
конференции “Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов”.-Ереван: 1988.-с. 42
Հանրապետական 19-րդ
գիտաժողովի թեզիսներ
§Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստման համակարգի կատարելագործումը¦.-Երևան.-1989.էջ 23
Ֆիզիկական կուլտուրայի
հայկական պետական
ինստիտուտի տպարան.Երևան.-1989.-11 էջ
Հանրապետական 20-րդ
գիտաժողովի թեզիսներ
§Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստման համակարգի կատարելագործումը¦.-Երևան.-1990.-էջ
26
Ֆիզիկական կուլտուրայի
հայկական պետական
ինստիտուտի տպարան.Երևան.-1991.-30 էջ
Тезисы XXI Республиканской научно-методической
конференции.-Ереван:
1992.-с. 46
Ֆիզիկական կուլտուրայի
հայկական պետական
ինստիտուտի տպարան.Երևան.-1993.-19 էջ

Հեղինակ՝ ___________________________
ամբիոնի վարիչ

Համահեղինակները

1

1

Մ.Պ.Մկրտումյան
և ուրիշներ

0,62

1

Մ.Պ.Մկրտումյան
և ուրիշներ

1,76

1

О.Г.Галстян,
Б.З.Сагиян

1,1

_______________________

Ցուցակը ճիշտ է
________________________________________________

Ծավալը (էջ,
տպ.մ.)

ստորագրություն

_________________________________
անուն, ազգանուն, ստորագրություն

________________________________________________

գիտական քարտուղար

____________________________

բուհի անվանումը

§_______¦ _______________ 2017 թ.

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

ԿՆԻՔ

Առաքելյան Վահրամ Բազմասերի
Ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Հ/
հ

Աշխատանքի անվանումը

29.

Физическое состояние детей
и молодежи, проживающих в
условиях среднегорья
Армении
Об эффективных методах и
средствах теоретической
подготовки в решении
совокупных задач
повышения спортивного
мастерства юных борцов
Մարզման առանձնահատկություններն ըմբշամարտում. մեթոդական ձեռնարկ

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Ֆիզիկական դաստիարակության համալիր ծրագիր
(1-8-րդ դասարաններ)
Организация и методика
исследования интегральной
технико-тактической
подготовки борцов
Современные подходы к
изучению эффективности
обучения базовым
элементом в борьбе
Մարզիկի անձնական քաշի
կարգավորման հիմնահարցերը. մեթոդական երաշխավորություններ
The history of the Armenian
Olimpic chapions in the FIELD
of Educational system
Մարզիկի քաշի իջեցման
հիմնահարցերը.
մեթոդական նյութեր

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)
печатная

печатная

տպագիր

տպագիր

печатная

печатная

տպագիր

տպագիր

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը
Тезисы XXIII Юбилейной
конференции, посвященной 50-летию Арм.
ГИФК.-Ереван: 1995.-с. 37
Тезисы XIII Юбилейной
конференции, посвященной 50-летию Арм.ГИФК.Ереван: 1995.-с. 50

Ֆիզիկական կուլտուրայի
հայկական պետական
ինստիտուտի տպարան.Երևան.-1996.-51 էջ
§Բարձրագույն դպրոց¦.Երևան.-1997.-55 էջ
Тезисы XXV Республиканской научно-методической
конференции, Ереван:
1997.-с. 42
Тезисы XXV Республиканской научно-методической
конференции, Ереван:
1997.-с. 99
Ֆիզիկական կուլտուրայի
հայկական պետական
ինստիտուտի տպարան.Երևան.-1998.-14 էջ
Internacional Olympic
Academy Special Seccions
and Seminars Materials,
Athens, 1999, p.p. 484-485
Ֆիզիկական կուլտուրայի
հայկական պետական
ինստիտուտի տպարան.Երևան.-2000.-34 էջ

Հեղինակ՝ ___________________________
ամբիոնի վարիչ

Համահեղինակները

1

О.Г.Галстян

1

Ю.Е.Мкртчян

3,1

3

Ռ.Տ.Մելիքսեթյան
և ուրիշներ

1

Ю.Е.Мкртчян и
др.

1

Б.З.Сагиян,
О.Г.Галстян

0,87

2

2,0
_______________________

Ցուցակը ճիշտ է
________________________________________________

Ծավալը (էջ,
տպ.մ.)

ստորագրություն

_________________________________
անուն, ազգանուն, ստորագրություն

________________________________________________

գիտական քարտուղար

____________________________

բուհի անվանումը

§_______¦ _______________ 2017 թ.

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

ԿՆԻՔ

Առաքելյան Վահրամ Բազմասերի
Ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Հ/
հ
38.

39.

40.

41.

42.

43.

Աշխատանքի անվանումը

Ֆիզիկական դաստիարակության համալիր
ծրագիր (Ավագ դպրոց)
The olympic education
process in Armenia.

The major spheres of the
olympic idea in Arnenia.

Մենապայքարային մարզաձևերում մարմնի քաշի
կարգավորման հիմնահարցերը. ուսումնական
ձեռնարկ
Մարզիկների շարժողական
գործունեության արդյունավետության կախվածությունը
մարմնի քաշի կարգավորումից

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը

տպագիր

§Բարձրագույն դպրոց¦.Երևան.-2000.-22 էջ

Ռ.Տ.Մելիքսեթյան,
Ա.Ռ.Մեհրաբյան

Publ.

International Olympic
Acade-my special sessions
and se-minars. 2000,p.
454-455.

2

А.А. Бабаян

Publ.

International Olympic Academy special sessions and
seminars. 2001, p 606607.

1

А.А. Бабаян

տպագիր

տպագիր

Մարզիչի գործունեության
առանձնահատկությունը
մրցամարտում

Տարբեր քաշի ըմբիշների
ֆիզիկակասն զարգացման և
պատրաստության

Համահեղինակները

1,7

տպագիր

44.

Ծավալը (էջ,
տպ.մ.)

տպագիր

§Սոս և Վոգա¦-Երևան.2001.-144 էջ

8,47

Հանրապետական 28-րդ
գիտամեթոդական
կոնֆերանսի թեզիսներ՝
նվիրված Հայաստանում
քրիստոնեությունը որպես
պետական կրոն
հռչակելու 1700-ամյակին.Երևան.-2001.-էջ 10
Հանրապետական 28-րդ
գիտամեթոդական
կոնֆերանսի թեզիսներ՝
նվիրված Հայաստանում
քրիստոնեությունը որպես
պետական կրոն
հռչակելու 1700-ամյակին.Երևան.-2001.-էջ 11
Հանրապետական 28-րդ
գիտամեթոդական
կոնֆերանսի թեզիսներ՝

Հեղինակ՝ ___________________________
ամբիոնի վարիչ

1

Բ.Զ.Սաղյան,
Հ.Գ.Գալստյան

1

Բ.Զ.Սաղյան,
Հ.Գ.Գալստյան

_______________________

Ցուցակը ճիշտ է
________________________________________________

1

ստորագրություն

_________________________________
անուն, ազգանուն, ստորագրություն

________________________________________________

գիտական քարտուղար

____________________________

բուհի անվանումը

§_______¦ _______________ 2017 թ.

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

ԿՆԻՔ

Առաքելյան Վահրամ Բազմասերի
Ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Հ/
հ

Աշխատանքի անվանումը

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)

առանձնահատկությունները

45.

46.

47.

48.

Մարմնի քաշի կարգավորումը պահանջում է
գիտական լուրջ մոտեցում

Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային
պատրաստության բնագատպագիր
վառների գիտական հետազոտությունների հիմունքները
Մենապայքարային մարզաձևերում մարմնի քաշի կարտպագիր
գավորման գիտամանկավարժական հիմնահարցերը
Ֆիզիկական
դաստիարակությունը և սպորտային
պատրաստության
բնատպագիր
գավառների գիտական հետազոտությունների տեսական հիմունքները

49.

Մարզական
տարան

50.

Особенности и виды организации процесса олимпийского образования в республике Армения

51.

տպագիր

հանրագի-

Օլիմպիական խաղերի
ուսումնական նյութերի
ժողովածու /10-15

տպագիր

Печат

տպագր.

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը
նվիրված Հայաստանում
քրիստոնեությունը որպես
պետական կրոն
հռչակելու 1700-ամյակին.Երևան.-2001.-էջ 12
Կրթությունը և
գիտությունը Արցախում
ամս.-Երևան. -2001.-թիվ
3-4.-էջ 69-72
§Սոս և Վոգա¦.-Երևան.2001.- 72 էջ

Համահեղինակները

4

4,2

§Սոս և Վոգա¦.-Երևան.2001.- 144 էջ

Ուսումնական
Երևան.-2001,
Վոգա¦, 74 էջ

8

ձեռնարկ.§Սոս և
4,1

Երևան.-2003 թ., 350 էջ
IX Международный конг.
«Олимпийский спорт и
спорт для всех. Украина,
2005, ст. 4
Ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, §Դրուզարկ¦,
2005թ. 70 էջ

Հեղինակ՝ ___________________________
ամբիոնի վարիչ

31,6

Մ.Իսպիրյան

1

А.А. Бабаян
А.А .Арутюнян

3,5

Ա.Հ. Բաբայան
Ա.Ա.Հարությունյան

_______________________

Ցուցակը ճիշտ է
________________________________________________

Ծավալը (էջ,
տպ.մ.)

ստորագրություն

_________________________________
անուն, ազգանուն, ստորագրություն

________________________________________________

գիտական քարտուղար

____________________________

բուհի անվանումը

§_______¦ _______________ 2017 թ.

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

ԿՆԻՔ

Առաքելյան Վահրամ Բազմասերի
Ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Հ/
հ

52.

53.

54.
55.
56.

57.

Աշխատանքի անվանումը

տարեկանների համար/
Օլիմպիական խաղեր,
Օլիմպիզմ, Օլիմպիական
գաղափարներ`
յուրաքանչյուրին / 6-9 տարեկանների համար/
The philosophy, structure and
the content of educational and
ideological
activities
of
olympism in Armenia
Մարզական
հանրագիտարան
Սամբո ըմբշամարտ.
դասագիրք
Ֆիզկուլտուրային կրթության
բովանդակության
զարգացման միտումները

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը

տպագր.

Ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, §Դրուզարկ¦,
2005թ. 47 էջ

Publ.

տպագիր
տպագիր

տպագիր

Օլիմպիական մանկավարժության խնդիրները 21-րդ
դարաշեմին Հայաստանում
տպագիր

58.

Ազատ ըմբշամարտ

I.O.A. special sessions and
seminars, ancient Olympia,
Greece, 2006, 350-356.
Երևան.-2007, 508 էջ
Երևան.-2007, 309 էջ
Հանրապետական 34-րդ
գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2007, էջ 3-6
§Օլիմպիական կրթության
և դաստիարակության
գործընթացը Հայաստանի
բուհական համակարգում¦ Հանրապետական
գիտամեթոդական
համաժողովի նյութեր,
Երևան, 2008թ., էջ 14-16

Մարզիկների կոնդիցիոն
ընդունակությունների
մշակման հիմունքները
60. Ֆիզիկական կուլտուրա.
ձեռնարկ ուսուցիչների
համար
61. Սպորտային մանկավարժության գիտական ներուժը

Համահեղինակները

3,0

Ա.Հ. Բաբայան
Ա.Ա.Հարությունյան

6

А.А. Бабаян
A.A. Harutunian

31,6

Մ.Իսպիրյան

19,25

Բ.Սաղյան

4

3

Ա.Հ. Բաբայան

19,7

Հ.Գ. Գալստյան , Խ.
Թ. Հարությունյան

տպագիր

Երևան.2008.-Երևան.ՖԿՀՊԻ.-81 էջ

5,0

Ֆ.Գ.Ղազարյան

տպագիր

Երևան.-Աստղիկ.-2008.184 էջ

11,5

Ֆ.Գ.Ղազարյան
և այլ

0,3

Ֆ.Գ.Ղազարյան

տպագիր

59.

Ծավալը (էջ,
տպ.մ.)

տպագիր

Երևան.-2008 թ., 314 էջ

35-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.-

Հեղինակ՝ ___________________________

_______________________

Ցուցակը ճիշտ է
________________________________________________

ամբիոնի վարիչ

ստորագրություն

_________________________________
անուն, ազգանուն, ստորագրություն

________________________________________________

գիտական քարտուղար

____________________________

բուհի անվանումը

§_______¦ _______________ 2017 թ.

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

ԿՆԻՔ
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Աշխատանքի անվանումը

62.

Ֆիզիկական կուլտուրա.
դասագիրք 2-րդ դասարանի
63. Компетенции специалистов
физического воспитания и
спортивной подготовки
64. Ձյուդո ըմբշամարտ.
ուսումնական ձեռնարկ
65. Հակադոպինգային
հսկողություն. ուսումնական
ձեռնարկ
66. Ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի կառավարում.
դասագիրք
67. Հետբուհական և շարունակական կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունները ֆիզիկական
կուլտուրայի և սպորտի
բնագավառում
68. Սպորտային պատրաստությունը և օլիմպիական
շարժումը
69. Ֆիզիկական կուլտուրա.
դասագիրք 3-րդ դասարանի
70. Օլիմպիական կրթությունը
ֆիզիկական կուլտուրայի
հայկական պետական
ինստիտուտում
71. Ֆիզիկական կուլտուրա.
դասագիրք 4-րդ դասարանի
72. Մարզական
հանրագիտարան
73. Իրավագիտություն
74. Ֆիզիկական կուլտուրայի
հայկական պետական

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)
տպագիր
տպագիր
տպագիր
տպագիր

տպագիր

տպագիր

տպագիր
տպագիր

տպագիր

տպագիր
տպագիր
տպագիր
տպագիր

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը
Երևան.-2008, էջ 229-232
Երևան.-Աստղիկ.-2009.120 էջ
36-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2009, էջ 303-306
Երևան.-2009, 308 էջ
Երևան.-2009, 242 էջ

Երևան.-2009, 179 էջ

Հետբուհական և շարունակական կրթության հիմնախնդիրները միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու.-Երևան.-2010,
էջ 74-79
Երևան.-2010.-ՖԿՀՊԻ.116 էջ
Երևան.-Աստղիկ.-2010.128 էջ
Հանրապետական 37-րդ
գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2010, էջ 1-6
Երևան.-Աստղիկ.-2011.128 էջ
Երևան.-2011, 559 էջ
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35,3

Երևան.-2011, 273 էջ
38-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.-

Համահեղինակները

8,0

8,0

Հեղինակ՝ ___________________________
________________________________________________

Ծավալը (էջ,
տպ.մ.)

ստորագրություն

_________________________________
անուն, ազգանուն, ստորագրություն

________________________________________________

գիտական քարտուղար

____________________________

բուհի անվանումը

§_______¦ _______________ 2017 թ.

անուն, ազգանուն, ստորագրություն

ԿՆԻՔ

Առաքելյան Վահրամ Բազմասերի
Ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Հ/
հ

75.

76.

77.

78.

Աշխատանքի անվանումը

ինստիտուտը 65 տարեկան
է
Ֆիզկուլտուրային և
օլիմպիական կրթությունը
որպես միասնական
գործընթաց
Youth olympic education
problems in Armenia
Идеи Пьера де Кубертена о
роли психологии спорта в
олимпийском движении

О сущности физкультурного
образования

79.

Возникновение и
историческое развитие
современного спорта
80. PIERRE DE COUBERTIN_S
PSYCHO
PEDAGOGICAL
VIEWS
THEIR
APPLIED
VALUES

81.

Պիեռ դե Կուբերտենի
հոգեբանամանկավարժակա
ն հայացքները օլիմպիական
շարժման համատեքստում

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը

Ծավալը (էջ,
տպ.մ.)

Համահեղինակները
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Ֆ.Գ.Ղազարյան

տպագիր

I.O.A. special sessions and
seminars, ancient Olympia,
Greece, 2011, 55–56.

2

А.А. Babayan
H.G. Galstyan

տպագիր

XV Международном Научном Конгрессе “Олимпийский спорт и спорт для
всех”, 2011, С. 39-40

2

Երևան.-2011, էջ 3-6

տպագիր

տպագիր

տպագիր

տպագիր

Տպագր.

38-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2011, էջ 431-433

39-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2012, էջ 95-99
39-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2012, էջ 99-105
XVI International Scientifi c
Congress "Olympic Sports
and Sport for All" and
ternational Scientifi c
Congress „Sport, Stress,
Adaptation” 17–19 May
2012. Sofia, Bolgaria , pp.
618-620
§Մանկավարժության և
հոգեբանության
հիմնախնդիրները¦:
Հոբելյանական գիտական
հոդվածների ժողով.,
Երևան, §Զանգակ-97¦,
2012թ., էջ 127-131
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82.

О сущности физкультурного
образования

83.

Организация олимпийского
образования в начальной
школе

84.

Физическая культура и
телесность

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)
տպագիր

տպագիր

տպագիր

85.

Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կառավարման մարմինը 90 տարեկան է
86. Освещение вопросов
современного олимпийского
движения в отечественной
литературе (1950-2012)
87. Значимость новейших
технологий в обеспечении
качества системы
специального образования

88. Հունահռոմեական ըմբշամարտ. ուսումնական
ձեռնարկ
89. Ուսանողների պրոֆեսիոնալ
ատեստավորման
չափանիշները
90. Критерий профессиональной
аттестации студентов

տպագիր

տպագիր

տպագիր

տպագիր

տպագիր

տպագիր

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը
39-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2012, էջ 95-99
Образование, спорт и
туризм в эпоху могущества
и счастья. Материалы
Международной выставки
и научной конференции.Ашхабад.-2012. с. 120-122
40-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2013, էջ 335-338
40-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2013, էջ 3-6

40-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2013, էջ 338-345
Образование и спорт в
эпоху могущества и
счастья. Материалы
Международной выставки
и научной конференции.Ашхабад.-2013, стр. 599423
Երևան.-2013 թ., 299 էջ

41-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2014, էջ 359-362
41-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2014, էջ 359-363
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91.

Олимпийские идеи в
творческой деятельности
Пьера Де Кубертена и их
значение
Проблемы психологической
подготовки в борьбе

92.

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.)
տպագիր

տպագիր

93.
94.

Ազատ ըմբշամարտի
հանրագիտարան
Спортивный менеджмент в
Республике Армения

տպագիր

Օլիմպիական դաստիարակություն. III-IV դասարաններ, հեղինակային ծրագիր
96. Իմ օլիմպիական տետրը. III
դասարան
97.

Իմ օլիմպիական տետրը. IV
դասարան

98. Հայաստանում անընդհատ
ֆիզկուլտուրային կրթությունը
99. Профессиональное физкультурное образование в
Армении
100. Пан-армянские игры в
системе

национального

41-րդ գիտամեթոդական
կոնֆերանսի նյութեր.Երևան.-2014, էջ 363-370
ХVIII
Международный
научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для
всех», г. Алматы 1-4
октября 2014 г.

տպագիր

Русский язык в Армении.2015.-N2.-с. 60-62

տպագիր

տպագիր

տպագիր

XX Международный научный
конгресс
«Олимпийский спорт и спорт для

Հեղինակ՝ ___________________________

8

Э.С.Саакян

3

ամբիոնի վարիչ

А.А. Бабаян

3

А.Гезалян

10,0

Ա.Գյոզալյան

2,0

Ա.Գյոզալյան

2,0

Յու.Գրիգորյան,
Ա.Գյոզալյան

0,5

Ֆ.Գ.Ղազարյան

0,3

Ֆ.Գ.Ղազարյան

4

Бабаян А.А.
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Հ. Գ Գալստյան.
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տպագիր
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Ծավալը (էջ,
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Երևան.-2015 թ., 149 էջ
Образование и спорт в
эпоху могущества и
счастья. Материалы
Международной выставки
и научной конференции.Ашхабад.-2015, стр. 533535
Հեղինակային հրատարակություն.-Երևան.-2015,
152 էջ
Հեղինակային
հրատարակություն.Երևան.-2015, 30 էջ
Հեղինակային
հրատարակություն.Երևան.-2015, 32 էջ
Մանկավարժություն.2015.-N1.-էջ 46-52

տպագիր

95.

Գրականության
աղբյուրը, հրատ. վայրը,
տարեթիվը, համարը
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