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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մելքոնյան Հեղինե Ազատի 

 

Կրթություն 

    

1986 – 1996 թթ. – Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան թիվ 3 միջնակարգ դպրոց 

(գերազանցության ատեստատ) 

  1987 – 1994 թթ. – Վանաձորի թիվ 5 երաժշտական դպրոցի դաշնամուրի բաժին 

1996 – 2001 թթ. – Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 

բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն 

(գերազանցության դիպլոմ) 

2002 – 2006 թթ. – Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ ասպիրանտուրա՝ «Համեմատական և 

տիպաբանական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտ (բոլոր 

քննությունները՝ «գերազանց») 

 

Գիտական աստիճան, կոչում  

 

2012 թ. –  բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

(պաշտպանությունը՝ 21.06.2012-ին ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի Լեզվաբանության 019 

մասնագիտական խորհրդում, թեման՝ «Հայերենի հոլովական իմաստների դրսևորումները 

ֆրանսերենում» (Ժ. 02.03), ԲՈՀ-ի հաստատումը՝25.09.2012) 

2015 թ. – լեզվաբանության դոցենտ (10.04.2015) 

 

Աշխատանքային փորձ 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

2003 սեպտ. – 

2005 

դեկտեմբերի 

վերջ 

Վանաձորի թիվ 2 հատուկ դպրոց  

հայոց լեզվի և 

գրականության, 

ֆրանսերենի 

ուսուցչուհի, 

դաստիարակ, 

դասղեկ 

             2005-ի 

սեպտեմբերից  

մինչ օրս 

անընդմեջ 

 

ՎՊՄԻ/ ՎՊՀ  հայոց լեզվի ամբիոն, 

2020-ից՝ Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն 

դասախոս, այժմ՝ 

ասիստենտ 

2011 – 2012 ՎՊՀ հենակետային վարժարան (համատեղությամբ) 

հայոց լեզվի և 

գրականության, 

ուսուցչուհի, 

դասղեկ 

2011 – 2012 ՎՊՀ քոլեջ (համատեղությամբ) 
հայոց լեզվի 

դասախոս 

2020 – 2021 

ուստարվա  

2-րդ կիսամյակ 

Գորիսի պետական համալսարանի մագիստրատուրա 

(համատեղությամբ) 

հրավիրված 

դասախոս 
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Վերապատրաստումներ 

 

2002 «Արմինֆո» ՓԲԸ ք. Վանաձոր 

Համակարգչային դասընթաց՝ 

«համակարգչային 

օպերատոր» որակավորմամբ 

մարտ – 

դեկտեմբեր 

2005 

IREX և Վանաձորի 

ուսուցիչների 

կատարելագործման 

ինստիտուտ 

ք. Վանաձոր 

Դասավանդման և 

գնահատման նորագույն 

մեթոդներին նվիրված 

դասընթացի մասնակից 

2011 – 2014 

ՎՊՀ, ներբուհական 

վերապատրաստման 

դասընթացներ  

ք. Վանաձոր 

«Ինֆորմատիկա», 

«Իրավունք», 

«Մանկավարժություն և 

հոգեբանություն» 

դասընթացների մասնակից 

2011-2012 

ՎՊՀ, ներբուհական 

անհատական 

դասընթաց 

ք. Վանաձոր 

SMART գրատախտակով 

աշխատելուն ուղղված 

անհատական դասընթացի 

մասնակից 

2017 սեպտ. 

մինչ 2019-ի 

գարուն 

ՎՊՀ ք. Վանաձոր 

Օտարալեզու մոդուլի 

մշակմանն ուղղված 

դասախոսների անգլերենի 

դասընթացի մասնակից 

22 – 26/ X 

2018 
Erasmus + BOOST 

Էստոնիա 

(Տալլին, 

Տարտու) 

«Boosting Armenian 

Universities 

Internationalization Strategy 

and Marketing» թրեյնինգի 

մասնակից  

(ՎՊՀ քառանդամ թիմում) 

18 – 22/II 2019 

ՎՊՀ, ներբուհական 

մեթոդական 

վերապատրաստման 

դասընթաց 

Erasmus + PRINTEL-ի 

շրջանակներում 

ք. Վանաձոր, 

ՎՊՀ 

«Ակտիվ ուսումնառությունը 

«Շրջված լսարան»-ում» 

դասընթացի մասնակից   

01 – 07/III 2019 

ՎՊՀ, ներբուհական 

մեթոդական  

վերապատրաստման 

դասընթաց 

Erasmus + PRINTEL-ի 

շրջանակներում 

ք. Վանաձոր, 

ՎՊՀ 

«Ակտիվ ուսումնառություն և 

ՏՀՏ ընդլայնված 

դասավանդում (m-learning, 

gamification)» դասընթացի 

մասնակից   

28/VI – 08/VII 

2019 

Սանկտ 

Պետերբուրգի 

պետական 

համալսարան 

Սանկտ 

Պետերբուրգ, 

ՌԴ 

«Корпусная лингвистика: 

Создание лингвистических 

корпусов» 

հետգիտաժողովային 

անհատատական դասընթացի 

մասնակից 
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15/VI – 01/VII 

2021 

International Erasmus 

+ CONNECT project 

 

www.smartchan

nel.digital, 

ZOOM 

«Digital Teaching in University 

Environment» դասընթացի 

մասնակից   

 

08/XI – 17/XII 

2021 

International Erasmus 

+ CONNECT project 

 

www.smartchan

nel.digital, 

ZOOM 

«Digital Skills Development 

Program» դասընթացի 

մասնակից՝ առանձին 

վկայական ունեցող հետևյալ 

մոդուլներով՝ 

1. Business Communication, 

2. Social Media, 

3. Digital Platforms, 

4. Digital Tools, 

5. Digitalization 

16/I – 10/II 

2022 

 

International Erasmus 

+ CONNECT project 

 

www.smartchan

nel.digital, 

ZOOM 

«Leadership and Art Skills 

Development» դասընթացի 

մասնակից՝    

առանձին վկայական ունեցող 

հետևյալ մոդուլներով՝ 

1. Movement 

2. Acting 

3. Film 

4. Photography 

03 – 28/II 

2022 

 

International Erasmus 

+ CONNECT project 

 

www.smartchan

nel.digital, 

ZOOM 

«Digital Teaching in University 

Environment» (լրամշակված) 

դասընթացի մասնակից   

 

21 – 26/ III 

2022 

International Erasmus 

+ CONNECT project, 

Study visit 

Թատրոնի և կինոյի 

ազգային 

համալսարան 

(UNATC) 

Բուխարեստ, 

Ռումինիա 

Թրեյնինգի մասնակից 

 (ՎՊՀ եռանդամ թիմում)՝ 

ավարտական վկայականով՝ 

«ձեր մասնագիտության մեջ 

արտակարգ ներդրման և 

նվիրվածության համար» 

ձևակերպմամբ և հետևյալ 

մոդուլներով՝ 

1. Advanced Communication 

Competences, 

2. Public Speaking Skills, 

3. Keynote Presentation Skills, 

4. Implementing Physical 

Exercises to Develop 

Communication Skills 

5. Manifesting Creativity for 

Self-improvement 

28/III – 09/ IV 

2022 

ՎՊՀ, ներբուհական 

վերապատրաստման 

դասընթաց 

ք. Վանաձոր, 

ՎՊՀ 

«Անգլերենը հատուկ 

նպատակների համար և 

ԿԿՓԵՀ/ Թյունինգ մոդուլային 

ուսուցման համակարգը» 

դասընթացի մասնակից 

http://www.smartchannel.digital/
http://www.smartchannel.digital/
http://www.smartchannel.digital/
http://www.smartchannel.digital/
http://www.smartchannel.digital/
http://www.smartchannel.digital/
http://www.smartchannel.digital/
http://www.smartchannel.digital/
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Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

 

Արդի հայոց լեզու, ընդհանուր և համեմատական (զուգադրական, հանդիպադրական, 

տիպաբանական) լեզվաբանություն  

 

Դասավանդվող առարկաներ 

Բակալավրիատում՝ «Ժամանակակից հայոց լեզու», «Լեզվաբանության 

հիմունքներ», «Գործնական հայոց լեզու», «Հայոց լեզվի պրակտիկում», 

«Տեքստաբանություն», «Հանդիպադրական ձևաբանություն»  

Մագիստրատուրայում՝ «Տիպաբանություն. հայերենի տիպաբանության հարցեր», 

«Արդի լեզվաբանություն» 

 

Մասնագիտական անդամակցություն 

2019-ի մայիս – 2021-ի մայիս – Eurasian Applied Linguistics Society (EALS) 

 

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 

2016-2017թթ․ – ներբուհական դրամաշնորհ՝ «Լեզվաբանության հիմունքներ» գիրքը 

հեղինակելու և տպելու համար 

 

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ 

ՀՀ-ում առաջին հեռավար միջազգային գիտաժողովի կազմակերպիչ՝ որպես 

գիտաժողովի պատասխանատու քարտուղար: Գիտաժողովը նվիրված է եղել Հրանտ 

Մաթևոսյանի ծննդյան 85-ամյակին և խորագիրն է եղել՝ «Մաթևոսյանական արձագանքներ - 3» 

(23.05.2020, ZOOM): Գիտաժողովի աշխարհագրությունը՝ 6 երկիր և ՀՀ 5 մարզ, ժողովածու մտած 

հոդվածների քանակը՝ 25, ժողովածուի ծավալը՝ 456 էջ: 

 

«Բաց կրթություն» ՀԿ-ի նախաձեռնած «Թելադրություն 2019» նախագծում, հրավիրված 

մասնագետի հիմունքով, եղել եմ Վանաձորի աշխատանքների կազմակերպիչը՝ թելադրողը և 

աշխատանքները ստուգողը: 

 

Մասնակցություն գիտաժողովների 

 

2003թ. – Կրոնական սիմվոլիկան Գր.Նարեկացու «Մատյան»-ում, «Արդի բանասիրության 

տեսական խնդիրներ», Երիտասարդ գիտնականների միջբուհական գիտաժողով, 

պրակ 2, Երևան, «Լինգվա» հրատ., 2003, էջ 35-45, 10 էջ:  

2005թ. – Հայերենի ներգոյական հոլովների իմաստները և դրանց ֆրանսերեն համարժեքների 

արտահայտությունը, «Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները», Երիտասարդ 

գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Պրակ 4, ԵՊԼՀ, «Լինգվա» հրատ., 2005, 70 

էջ, էջ 58-68, 11 էջ: 

2009թ.  – Թարգմանության տեսությունը որպես լեզվաբանական գիտակարգ, «Միջազգային 

գիտաժողովի նյութեր», պրակ Ա, Վանաձոր, 2009, էջ 105-111, 7 էջ: 

2010թ.  – Կապական կառույցները արդի հայալեզու մամուլում, «Գիտական հոդվածներ. 

ժողովածու», Հանրապետական գիտաժողով, ՎՊՄԻ, Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպ., 2010, 178 

էջ, էջ 131-143, 13 էջ, 
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2011թ. – Կապական կառույց-հոլովաձև հարաբերակցությունը  արդի հայալեզու մամուլում, 

«Գիտաժողովի նյութեր», Պրակ Բ, Հանրապետական երիտասարդական գիտաժողով, 

ՎՊՄԻ, «ՍԻՄ» տպ., 2011, 448 էջ, էջ 3-14, 12 էջ: 

2013թ. – Տեքստի լեզվաբանության սահմանների և սահմանումների շուրջ, «Միջազգային 

գիտաժողովի նյութեր», Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպ., 2013, 242 էջ, էջ 51-59, 9 էջ: 

2013թ.  – Ժամանակակից հայերենի հնչյունական տիպաբանության որոշ հարցեր, 

«Հանրապետական գիտաժողով. Գիտական նյութերի ժողովածու», Վանաձոր, «ՍԻՄ» 

տպ., 2013, 438 էջ, էջ 130-140, 11 էջ: 

2013թ. – «Հանգուցային բառեր» մեթոդը և նրա կիրառությունը ամփոփիչ դասերին (լրամշակված), 

«Հանրակրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները», Հանրապետական 

գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2013, 75 էջ, էջ 35-41, 6 էջ: 

2013թ. – «Լեզուների դասակարգումը» թեմայի ուսուցումը նորագույն տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ, «Բուհերի ակադեմիական ազատությունների և մրցակցային 

պայմանների ապահովումը՝ բարձրորակ կրթության գրավական», Միջազգային 

գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարան, 2013, 408 էջ, էջ 341-348, 8 

էջ: 

2015թ. – Պարբերույթի ըմբռնումն ընդլայնելու փորձ, «Արդի բանասիրության 

հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Մ. 

Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին», Երևան, «Վարդան Մկրտչյան Ֆեոդորի» ԱՁ հրատ., 

2015,  392 էջ, էջ 167-179, 12 էջ: 

2015թ. –  Язык как произведение, «Научная дискуссия: Вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии», Сборник статей по материалам XLIII международной заочной научно-

практической конференции, N 12 (39), Москва, Изд. «Интернаука», 2015, 170 с., с. 75-81, 

6 էջ:  

2016թ. –  Նմուշ լեզու. անմատչելի պատրա՞նք, թե՞ իրական չափանիշ-նշանակետ, 

«Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո», 

Միջազգային գիտաժողով – 4, ԵՊՀ և Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական 

ասոցիացիա – Երևան,  ԵՊՀ հրատ., 2016, 96 էջ, էջ 50-51: 

2016թ. – Հավելադրությունը և զեղչումը՝ հակոտնյա միտումներ. դրսևորումները հայերենում, 

«Ջահուկյանական ընթերցումներ. Գիտական հոդվածների ժողովածու», Երևան, 

«Ասողիկ» հրատ., 2016, 244 էջ, էջ 219-229, 10 էջ: 

2016թ. –  Հեղինակային կետադրության հարցեր, «Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին 

նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու» (Երևան, ապրիլի 27, 

2016), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 196 էջ, էջ 103-122, 20 էջ: 

2019թ. –  Соотношение корпусной лингвистики и типологии, «Корпусная лингвистика – 2019», 

Сборник статей международной конференции, СПбГУ, Санкт-Петербург, Изд. СпбГУ, 

2019, 448 стр., стр. 72-79, 8 էջ: 

2020թ. – Մաթևոսյանական նորաբանությունների թարգմանական ճակատագիրը (ըստ հայերեն, 

ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն լեզվանյութի), «Մաթևոսյանական արձագանքներ - 

3» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Հր.Մաթևոսյանի ծննդյան 

85-ամյակին, ՎՊՀ, Երևան, «Միսմա» հրատ., 2020, 456 էջ, էջ 278-313, 35 էջ: 

2020թ. – Важность и методология создания единого корпуса произведений писателя и их 

переводов (к созданию многоязычного корпуса текстов Гранта Матевосяна), 

«Մաթևոսյանական արձագանքներ - 3» միջազգային գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու՝ նվիրված Հր.Մաթևոսյանի ծննդյան 85-ամյակին, ՎՊՀ, Երևան, «Միսմա» 
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հրատ., 2020, 456 էջ, էջ 159-182, 23 էջ, համահեղինակ (50%-50%)՝Վիկտոր Զախարով, 

(Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան): 

 

Լեզուների իմացություն 

հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն  

 

Անձնական տվյալներ 

Հեռ.`   093706107 

Էլ.փոստ` melkonyan.h.a@gmail.com 

 

Հրապարակումներ 

2 գիրք, 30-ից ավելի գիտական և մեթոդական հոդվածներ (ցանկը՝ կից) 

Թ
ի

վ
 

 

 

Աշխատանքի 

անվանումը 

 

 

Բնույթը 

(տպ., ձեռ.) 

 

Գրականության աղբյուրը, հրատ. վայրը, 

տարեթիվը, համարը 

 

Ծավալը 

 

 

Համահե- 

ղինակ 

1 2 3 4 5 6 

1. Կրոնական 

սիմվոլիկան 

Գր.Նարեկացու 

«Մատյան»-ում 

տպագիր 

հոդված 

«Արդի բանասիրության տեսական 

խնդիրներ», Երիտասարդ 

գիտնականների միջբուհական 

գիտաժողով, պրակ 2, Երևան, 

«Լինգվա» հրատ., 2003, էջ 35-45: 

10 էջ ─ 

2. Հոլովի 

քերականական 

կարգը և հոլովական 

իմաստների խնդիրը 

տպագիր 

հոդված 

«Կանթեղ», 4(21), Երևան, «Ասողիկ» 

հրատ., 2004, 252 էջ, էջ 73-77: 5 էջ 

 
─ 

3. Հայերենի 

ներգոյական 

հոլովների 

իմաստները և 

դրանց ֆրանսերեն 

համարժեքների 

արտահայտությունը 

տպագիր 

հոդված 

«Արդի բանասիրության 

հիմնախնդիրները», Երիտասարդ 

գիտնականների հոդվածների 

ժողովածու, Պրակ 4, ԵՊԼՀ, 

«Լինգվա» հրատ., 2005, 70 էջ, էջ 58-

68: 

11 էջ ─ 

4. Ա. Բակունցի «Լառ-

Մարգարը» 

պատմվածքի 

ֆրանսերեն 

թարգմանությունը 

տիպաբանության 

լույսի ներքո 

տպագիր 

հոդված 

«Բանբեր» 1, Վանաձոր, 

«ԱՐՄԻՆՖՈ», ՎՊՄԻ-ի տպ., 2006, 

378 էջ, էջ 53-61: 
9 էջ 

 
─ 

5. Թարգմանության 

տեսությունը որպես 

լեզվաբանական 

գիտակարգ 

տպագիր 

հոդված 

«Միջազգային գիտաժողովի 

նյութեր», պրակ Ա, Վանաձոր, 2009, 

էջ 105-111: 

7 էջ 

 
─ 

6. Կապական 

կառույցները արդի 

հայալեզու 

մամուլում 

տպագիր 

հոդված 

«Գիտական հոդվածներ. ժողովածու», 

Հանրապետական գիտաժողով, 

ՎՊՄԻ, Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպ., 2010, 

178 էջ, էջ 131-143: 

13 էջ 

 
─ 

mailto:melkonyan.h.a@gmail.com
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7. Կապական կառույց-

հոլովաձև 

հարաբերա-

կցությունը  արդի 

հայալեզու 

մամուլում 

տպագիր 

հոդված 

«Գիտաժողովի նյութեր», Պրակ Բ, 

Հանրապետական 

երիտասարդական գիտաժողով, 

ՎՊՄԻ, «ՍԻՄ» տպ., 2011, 448 էջ, էջ 

3-14: 

12 էջ 

 
─ 

8. Հայերենի 

գործիական հոլովով 

արտահայտվող 

միջոցի անուղղակի 

խնդիրը և դրա 

ֆրանսերեն համար-

ժեքների 

ձևավորումը 

տպագիր 

հոդված 

«Օտար լեզուները Հայաստանում», 

Երևան, ԿԱԻ, 2011/4, 65 էջ, էջ 19-29: 

11 էջ 

  
─ 

9. Ժամանակակից հա-

յերենի հոլովների 

ձևաիմաստային 

նկարագիրը 

տպագիր 

հոդված 

«Գիտական հոդվածներ. 

Բանասիրություն», Բ պրակ, 

Վանաձոր, 2011, 177 էջ, էջ 77-84: 
7 էջ ─ 

10. 

Տեքստի 

լեզվաբանության 

սահմանների և 

սահմանումների 

շուրջ 

տպագիր 

հոդված 

«Միջազգային գիտաժողովի 

նյութեր», Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպ., 

2013, 242 էջ, էջ 51-59: 9 էջ ─ 

11. 

Ժամանակակից 

հայերենի 

հնչյունական 

տիպաբանության 

որոշ հարցեր 

տպագիր 

հոդված 

«Հանրապետական գիտաժողով. 

Գիտական նյութերի ժողովածու», 

Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպ., 2013, 438 էջ, 

էջ 130-140: 

11 էջ ─ 

12. 

«Երկհնչյու՞ն», 

«երկբարբա՞ռ» թե՞ 

«երկբարբառակերպ» 

տպագիր 

հոդված 

«Գիտական հոդվածներ. 

Բանասիրություն», Ա, Վանաձոր, 

«ՍԻՄ» տպ., 2011, 294 էջ, էջ 127-137: 

11 էջ 

 
─ 

13. 

«Տողադարձ» թեմայի 

ուսուցման 

մեխանիզմ 

տպագիր 

հոդված 

«Մանկավարժության և 

հոգեբանության հիմնահարցեր», 

2013/1, «Զանգակ» հրատ., 175 էջ, էջ 

71-75: 

4 էջ ─ 

14. 

Տիպաբանության 

ամփոփիչ դաս 

մագիստրատուրայի 

2-րդ կուրսում 

տպագիր 

հոդված 

«Հայագիտական հանդես», N 1-2 

(21-22), Երևան, 2013, էջ 51-59: 9 էջ 

 
─ 

15. 

«Հանգուցային 

բառեր» մեթոդը և նրա 

կիրառությունը 

ամփոփիչ դասերին 

տպագիր 

հոդված 

«Մանկավարժություն», Երևան, 2013, 

N  5, ԿԱԻ, 64 էջ, էջ 59-64: 

 

 

6 էջ 

 
─ 

16. 

«Հանգուցային 

բառեր» մեթոդը և նրա 

կիրառությունը 

ամփոփիչ դասերին 

(լրամշակված) 

տպագիր 

հոդված 

«Հանրակրթության ժամանակակից 

հիմնախնդիրները», 

Հանրապետական գիտաժողովի 

նյութեր, Երևան, 2013, 75 էջ, էջ 35-41: 

6 էջ 

 
─ 
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17. 

«Լեզուների 

դասակարգումը» 

թեմայի ուսուցումը 

նորագույն 

տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ 

տպագիր 

հոդված 

«Բուհերի ակադեմիական 

ազատությունների և մրցակցային 

պայմանների ապահովումը՝ 

բարձրորակ կրթության գրավական», 

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 

Երևան, Հյուսիսային համալսարան, 

2013, 408 էջ, էջ 341-348: 

8 էջ ─ 

18. 

Միջազգային 

հնչյունական 

այբուբենը և նրա 

տեղայնացումը 

հայերենում 

տպագիր 

հոդված 

«Լեզուն և գրականությունը 

միջմշակութային 

հաղորդակցության 

համատեքստում. III միջազգային 

գիտաժողով», Գիտական նյութերի 

ժողովածու, Վանաձոր, ՎՊՀ, «ՍԻՄ» 

տպ., 2014, 348 էջ, էջ 140-152: 

12 էջ 

 
─ 

19. 

Տիպաբանություն. 

հայերենի 

տիպաբանության 

հարցեր 

(Ուսումնական 

ձեռնարկ) 

տպագիր 

գիրք 

Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպ., 2014, 314 էջ, 

տպաքանակը՝ 110: 

314 էջ ─ 

20. 

Պարբերույթի 

ըմբռնումն 

ընդլայնելու փորձ 
տպագիր 

հոդված 

«Արդի բանասիրության 

հիմնախնդիրները», Միջազգային 

գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ 

նվիրված Մ. Աբեղյանի ծննդյան 

150-ամյակին», Երևան, «Վարդան 

Մկրտչյան Ֆեոդորի» ԱՁ հրատ., 

2015,  392 էջ, էջ 167-179: 

12 էջ 

 
─ 

21. 

Язык как 

произведение 

տպագիր 

հոդված 

«Научная дискуссия: Вопросы 

филологии, искусствоведения и 

культурологии», Сборник статей по 

материалам XLIII международной 

заочной научно-практической 

конференции, N 12 (39), Москва, 

Изд. «Интернаука», 2015,  

170 с., с. 75-81. 

6 էջ 

 
─ 

22. 

Նմուշ լեզու. 

անմատչելի 

պատրա՞նք, թե՞ 

իրական չափանիշ-

նշանակետ 

տպագիր 

դրույթներ 

«Ժամանակակից 

լեզվաբանությունը 

միջգիտակարգայնության լույսի 

ներքո», Միջազգային գիտաժողով – 

4, ԵՊՀ և Անգլերենի 

ուսումնասիրության հայկական 

ասոցիացիա – Երևան,  ԵՊՀ հրատ., 

2016, 96 էջ, էջ 50-51: 

2 էջ 

 
─ 

23. 

Հավելադրությունը և 

զեղչումը՝ 

հակոտնյա 

միտումներ. 

դրսևորումները 

հայերենում 

տպագիր 

հոդված 

«Ջահուկյանական ընթերցումներ. 

Գիտական հոդվածների 

ժողովածու», Երևան, «Ասողիկ» 

հրատ., 2016, 244 էջ, էջ 219-229:  

10 էջ 

 
─ 
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24. 

Հեղինակային 

կետադրության 

հարցեր տպագիր 

հոդված 

«Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 

90-ամյակին նվիրված գիտական 

նստաշրջանի զեկուցումների 

ժողովածու» (Երևան, ապրիլի 27, 

2016), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 

196 էջ, էջ 103-122: 

20 էջ 

 
─ 

 

25. 

Լեզվաբանության 

հիմունքներ 

(Ուսումնական 

ձեռնարկ) 

տպագիր 

գիրք 

Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպ., 2017, 492 էջ: 

492 էջ 

 
─ 

26. 

ДВУЯЗЫЧНЫЙ КУРС 

«ОСНОВЫ 

ЛИНГВИСТИКИ» ДЛЯ 

ОТДЕЛЕНИЯ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

И ЛИТЕРАТУРА»: 

ЗНАЧЕНИЕ, 

ОСОБЕННОСТИ И 

МЕТОДОЛОГИЯ 

տպագիր 

հոդված 

 

«Интернаука: научный журнал», № 

20(102). – Москва, Изд. 

«Интернаука», 2019, стр. 39-43. 

https://www.internauka.org/journal/sci

ence/internauka/102 

5 էջ 

 

(9 էջ՝ խիստ 

սեղմած 

ձևավո-

րումով) 

─ 

27. 

СООТНОШЕНИЕ 

КОРПУСНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ И 

ТИПОЛОГИИ 

տպագիր 

հոդված 

«Корпусная лингвистика – 2019», 

Сборник статей международной 

конференции, СПбГУ, Санкт-

Петербург, Изд. СпбГУ, 2019, 448 

стр., стр. 72-79. 

8 էջ ─ 

28. 

«Հեղինակային 

հատկանունը»  

Ե.Չարենցի 

չափածոյում 

տպագիր 

հոդված 

«Լեզու և լեզվաբանություն», 2019, 2 

(21), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 

հրատ., 2019, 104 էջ, էջ 70-77: 

8 էջ 

 
─ 

29. 

Գծիկավոր 

հեղինակային 

կազմությունները 

Ե.Չարենցի 

չափածոյում 

տպագիր 

հոդված 

«Էջմիածին» հանդես, Էջմիածին, 

2020 (5), Մայր Աթոռի Սբ. Էջմիածնի 

տպարան, 152 էջ, էջ 128-138: 
11 էջ 

 
─ 

30. 

Մաթևոսյանական 

նորաբանություններ

ի թարգմանական 

ճակատագիրը 

(ըստ հայերեն, 

ռուսերեն, անգլերեն, 

ֆրանսերեն 

լեզվանյութի) 

տպագիր 

հոդված 

«Մաթևոսյանական արձագանքներ 

- 3» միջազգային գիտաժողովի 

նյութերի ժողովածու՝ նվիրված 

Հր.Մաթևոսյանի ծննդյան 85-

ամյակին, ՎՊՀ, Երևան, «Միսմա» 

հրատ., 2020, 456 էջ, էջ 278-313: 

http://old.vsu.am/krtutyun/PDF/+BOO

K-Matevosyanakan%20ardzagankner-

3--2020.pdf 

35 էջ 

 
─ 

https://www.internauka.org/journal/science/internauka/102
https://www.internauka.org/journal/science/internauka/102
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31. 

Важность и 

методология 

создания единого 

корпуса 

произведений 

писателя и их 

переводов 

(к созданию 

многоязычного 

корпуса текстов 

Гранта Матевосяна) 

տպագիր 

հոդված 

«Մաթևոսյանական արձագանքներ 

- 3» միջազգային գիտաժողովի 

նյութերի ժողովածու՝ նվիրված 

Հր.Մաթևոսյանի ծննդյան 85-

ամյակին, ՎՊՀ, Երևան, «Միսմա» 

հրատ., 2020, 456 էջ, էջ 159-182: 

http://old.vsu.am/krtutyun/PDF/+BOOK-

Matevosyanakan%20ardzagankner-3--

2020.pdf 

23 էջ 

 

Վիկտոր 

Զախարով 

(Սանկտ 

Պետերբուրգի 

պետական 

համալսարան) 

 

(50%-50%) 

 

32. 

«Մաթևոսյանական 

արձագանքներ - 3», 

միջազգային 

գիտաժողովի 

ծրագիր 

 

(մասնակցությունս՝ 

խմբագրական 

խորհրդի անդամ, 

պատասխանատու 

քարտուղար) 

տպագիր 

ծրագիր 

«Մաթևոսյանական արձագանքներ 

- 3» միջազգային գիտաժողովի 

նյութերի ժողովածու՝ նվիրված 

Հր.Մաթևոսյանի ծննդյան 85-

ամյակին, ՎՊՀ, 2020, 27 էջ: 

 

 

27 էջ 

 

Խմբագրական 

խորհրդի կազմ 

33. 

«Մաթևոսյանական 

արձագանքներ - 3», 

միջազգային 

գիտաժողովի 

նյութերի ժողովածու 

 

(մասնակցությունս՝ 

խմբագրական 

խորհրդի անդամ, 

պատասխանատու 

քարտուղար) 

տպագիր 

ժողովածու 

«Մաթևոսյանական արձագանքներ 

- 3» միջազգային գիտաժողովի 

նյութերի ժողովածու՝ նվիրված 

Հր.Մաթևոսյանի ծննդյան 85-

ամյակին, ՎՊՀ, Երևան, «Միսմա» 

հրատ., 2020, 456 էջ: 

 

http://old.vsu.am/krtutyun/PDF/+BOO

K-Matevosyanakan%20ardzagankner-

3--2020.pdf 

456 էջ 

 

Խմբագրական 

խորհրդի 

կազմ 

34. 

КОРПУСНАЯ 

ЛИНГВИСТИКА В 

СИСТЕМЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

տպագիր 

հոդված 

«Интернаука»: научн. журн. Москва, 

2021. № 18(194). 

URL:https://internauka.org/journal/sci

ence/internauka/194. 

DOI:10.32743/26870142.2021.18.194.2

74489 

4 էջ 

 

(9 էջ՝ խիստ 

սեղմած 

ձևավո-

րումով) 

─ 
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35. 

ՀԱՏԿԱՑՈՒՑԻՉ-

ՀԱՏԿԱՑՅԱԼ 

ՇԱՐԱԴԱՍԱԿԱՆ 

ԿԱՂԱՊԱՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 

(ըստ Մ. Խորենացու 

«Հայոց 

պատմության» I 

գրքի) 

տպագիր 

հոդված 

«Հայագիտական հանդես», N 3 (52), 

Երևան, 2021, էջ 18-31 
14 էջ 

Սրբուհի 

Գասոյան՝ 60%, 

Հեղինե 

Մելքոնյան՝  

40 % 

 

 

 


