
2015թ. 
Գիտական թեմաներ 
Նվեր Սարգսյան- «Գործառության շրջանակների նեղացմամբ բնութագրվող խոսքի 
մասերը խոսակցական հայերենում»: 
Սիլվա Պապիկյան- «Կինոտերմինների ներհամակարգային և արտահամակարգային 
բազմիմաստությունը»: 
Ամալյա Բարսեղյան – «Նախադասությունների կապակցման բառական միջոցները 
տեքստում»: 
Լեոնիդ Թելյան- Բազմաբաղադրիչ բարդ նախադասության շարահյուսության 
հարցեր: 
Հենրիետա Սուքիասյան-«Բժշկագիտության լեզվի կանոնարկում (ճյուղային 
տերմիններ)»: 
Կարինե Առաքելյան - «Հատուկ անունների ուղղագրական բառարան (Ի-Ֆ տառերով 
սկսվող բառահոդվածների ցանկի կազմում)»: 
Լուսինե Ղամոյան- ««Հագուստ» իմաստային թեմատիկ խմբի քննություն»: 
Տաթևիկ Սաֆարյան- «Տեքստի միջուկի ըմբռնումը»: 
 
Հրատարակված աշխատանքներ 
Սարգսյան Նվեր, Գործառական ոճերը խոսակցական լեզվում, Հայերենագիտական 
միջազգային 10-րդ գիտաժողով, Երևան, 2015, էջ 296-304: 
Պապիկյան Սիլվա, Կինեմատոգրաֆիական և թատերագիտական տերմինների 
համառոտ բառարան, Երևան, 2015, 128 էջ (մենագրություն):  
Պապիկյան Սիլվա, «Նուէր» եւ «պաշտել» բառերի մասին, «Էջմիածին» հանդես, 2015, 
էջ 49-54: 
Պապիկյան Սիլվա, Միհր-Մհեր-Վատմիհր բառերի մասին, Հայերենագիտական 10-րդ 
միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2015, էջ 272-279: 
 Բարսեղյան Ամալյա, Նախադասությունների կապակցման բառական միջոցները 
տեքստում, Հայրենագիտական միջազգային 10-րդ գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 32-41: 
Սուքիասյան Հենրիետա, Բժշկագիտական տերմինների կանոնարկումը հայերենում, 
Հայերենագիտական միջազգային 10-րդ գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 
Երևան, 2015, էջ 333-344: 
Թելյան, Լեոնիդ, Դիտարկումներ բարդ նախադասությունների դասակարգման շուրջ, 
Հայերենագիտական միջազգային 10-րդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015: 
Թելյան, Լեոնիդ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Գիրք Բ, ուսումնական ձեռնարկ 
բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների համար, Երևան, 2015 
(համահեղինակ): 
Թելյան, Լեոնիդ, Բազմաբաղադրիչ բարդ նախադասությունների տեսությունն ըստ Ս. 
Աբրահամյանի «ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ս.Գ.Աբրահամյանի 90-ամյակին նվիրված 
հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ», Երևան, 2015:  
Թելյան, Լեոնիդ, Բացարձակ աներևույթի գնահատման շուրջ, Բանբեր Երևանի 
համալսարանի, հ. 3, Երևան, 2015:   
Ղամոյան Լուսինե, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով՝ 
նվիրված ակադեմիկոս Գ. Ջահուկյանի ծննդյան 95-ամյակին, «Գիտություն», 
հաղորդում,  Հունիս, հ. 6 (283), 2015, էջ 1:  



Ղամոյան Լուսինե, Առօրյա խոսքում գործածվող օտար բառերի և դրանց հայերեն 
համարժեքների խնդիրը, Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի 
գիտաժողովի նյութեր, Իջևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 37-47: 
Առաքելյան Կարինե, Երկնային մարմինների և երևույթների փոխաբերական 
կիրառությունը 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ քնարերգության մեջ, 
«Աստղագիտության կապն այլ գիտությունների, մշակույթի և հասարակության հետ» 
գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Երևան, 2015, էջ 232-237: 
Առաքելյան Կարինե, «Ազդակ գրականը» արդի մարտահրավերների խաչմերուկում, 
Լրաբեր հաս. գիտ., Երևան, 2015, հ.3, էջ 191-197:  
Սաֆարյան Տաթևիկ, «Արևմտահայերենի արդի վիճակը Սիրիայի հայ համայնքում» 
գրքում հրատարակել է «Պատմական ակնարկ» մասը (էջ 10-16): 
 


