
 
 
 
 
 
 
 
 
Սույն թվականի հոկտեմբերի 10–ին կկայանա 

§Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ¦ 

խորագրով գիտաժողով՝  նվիրված Հայաստանի 

ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական 

ինստիտուտի հիմնադրման 75–ամյակին։ 

Ստորև ներկայացվում է գիտաժողովի ծրագիրը։ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ 
ՍՊՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Նվիրվում է Հայաստանի ֆիզիկական 
 կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի 

հիմնադրման 75–ամյակին  

 
 

«ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊՈՐՏՈՒՄ.	
ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ» ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ 

ԾՐԱԳԻՐ  
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ 
 

Սկիզբը՝ ժամը 1000–ին, ինստիտուտի նիստերի դահլիճ 
 

Բացման խոսք՝ 
Ինստիտուտի ռեկտորի ԺՊ, մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Դ. Խիթարյան 
 

Համանախագահներ` 
մ. գ. դ., պրոֆեսոր Ֆ.Ղազարյան, 
մ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա. Չատինյան, 
մ. գ. դ., պրոֆեսոր Ե. Հակոբյան 

 
1.	Институт физической культуры как кузница подго-
товки научно-педагогических кадров в Армении  

           К. п. н., профессор Д.С. Хитарян,  д. п. н., 
профессор Ф. Г. Казарян 

2.	Բարոյագիտության նշանակությունը ֆիզիկական կուլ-
տուրայի և սպորտի մասնագետների պատրաստության 
համակարգում 

Ասիստենտ Է.Է.Ղանթարչյան 

3.	Ուսանողի գիտելիքների հսկման, գնահատման համա-
կարգերը և ակադեմիական անազնվության դրսևորումնե-
րը ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտում  

Ասիստենտ Գ.Ա. Մուրադյան  

4.	2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության վեր-
լուծություն  

 Մ.գ.թ.,դոցենտ Մ.Է. Նիկոյան 

5.	Մերսման արդյունավետությունը պնևմոնիայով հիվանդ 
երեխաների ֆիզիկական ռեաբիլիտացիայի գործում  

Մ.գ.թ., դոցենտ Հ. Էդ. Ղուլյան 
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6.	Անվտանգության առանցքային դրույթները սպորտային 
տուրիզմում 

 Մ.գ.թ., դոցենտ Ս.Հ. Դանիելյան, 
դասախոս  է.Թ. Սարգսյան 

 
1130–1200՝   սուրճի ընդմիջում 
 
7.	 Նախամրցումային հոգեբանական պատրաստվածու-
թյան և  մրցակցային  գործունեության արդյունավետու-
թյան փոխհարաբերությունները ծանրամարտում 

Հ.գ.թ., պրոֆեսոր Հ.Ա. Բաբայան 

8.	 The effect of different student background in sport 
management master’s education 

Lecturer, K.A. Aleksanyan 

9.	Մարզիկների օրգանիզմի հարմարվողական ռեակցիա-
ների տիպերի ուսումնասիրում 

Բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Գ.Աղաջանյան,  
դոցենտ Մ.Ռ. Ասատրյան,  
դասախոս Մ.Ռ.Սարգսյան 

10.Ֆիզիկական կուլտուրան ուսանողների օրակարգում 
Ասիստենտ Ս.Գ. Խաչատրյան, դասախոսներ Լ.Գ. 

Գրիգորյան, Ա.Լ. Քոսակյան 

11.	 Պատանի շախմատիստների ֆիզիկական պատրաս-
տության կիրառման անհրաժեշտությունը և կատարելա-
գործման ուղիները մարզման գործընթացում 

Մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Լ.Հակոբյան,   
ասպիրանտ Հ.Հ.Հակոբյան 

12.	Հոգևոր-գաղափարական անձը և նրա հինգ  կարևոր  
բաղադրիչների մշակման եղանակները 

Դոցենտ Ա. Ս. Ղարախանյան 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ 
 

Զեկուցման համար՝   մինչև 10 րոպե 
Ելույթի համար՝    մինչև 10 րոպե 
Եզրափակիչ խոսքի համար՝ մինչև 10 րոպե 

 
 
 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ՝ 
մ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա. Չատինյան 

 
 
 
 
 

Եզրափակիչ խոսք՝ 
Ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, 

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,  
պրոֆեսոր Գ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


