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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿ 

 
       Հարգելի՛ գործընկեր,  
հրավիրում ենք մասնակցել՝ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
պետական ինստիտուտի «Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» 
խորագրով ամենամյա միջազգային գիտաժողովին, որն անցկացվելու է 
Երևանում` 2022 թվականի հոկտեմբերի  11-13-ը։ 
       Անցկացման վայրը՝ Ալեք Մանուկյան 11 ՀՖԿՍՊԻ–ի գլխավոր մասնաշենք։ 
 
                      Պարբերականի հիմնական բաժինները՝ 
 

1.     ․Օլիմպիական սպորտ  օլիմպիզմը, օլիմպիական կրթությունը և 
ժառանգությունը ժամանակակից սպորտում 

2.    Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մանկավարժական հիմնախնդիրները 

3.    Հոգեբանական մտքի զարգացումը սպորտային գործունեության 
համատեքստում 

4.     Սպորտային գործունեության և առողջ ապրելակերպի  
բժշկակենսաբանական հայեցակետերը 

5․  Ֆիզիկական վերականգնումը սպորտում 

6.    Ադապտիվ սպորտը ժամանակակից աշխարհում 

7.    Սպորտային տուրիզմի զարգացման հեռանկարները 

8.    Նորարարական տեխնոլոգիաները սպորտի կառավարման գործընթացում 

 
   Հոդվածներն ընդունվում են՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն։ 
   Գիտական աշխատանքների ընդունման վերջնաժամկետը 2022 թ․ ապրիլի 1–ն 
է։ 
 

Տեխնիկական  պահանջներ 
 

Վերևում՝ ձախ անկյունում, նշվում է հոդվածի համընդհանուր տասնորդական 
դասակարգման՝ ՀՏԴ (УДК) կոդը, 
Վերևում` էջի կենտրոնում, գլխատառերով գրվում է հոդվածի վերնագիրը՝ թավ 
bold, ORCID–ը SCOPUS ID, E LIbrary –ID, եթե առկա են, 
1 ինտերվալ ներքև` աջից` հեղինակի (3-ից ոչ ավելի) գիտական աստիճան, 
գիտական կոչում,  անվան, հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը՝ լրիվ` թավ 
bold, 
1 ինտերվալ ներքև` աջից` կազմակերպության,  քաղաքի, երկրի անվանումները՝ 
թավ bold, 
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1 ինտերվալ ներքև` հեղինակիների էլեկտրոնային հասցեն՝ թավ bold, 
1 ինտերվալ ներքև` էջի լայնությամբ, նշվում են առանցքային բառերը և 
բառակապակցությունները (8–10 բառ),  
1 ինտերվալ ներքև` առանձին պարբերությամբ ներկայացվում է բուն տեքստը։ 
Հոդվածի ամբողջ ծավալը 6–8  լրիվ էջ է ներառյալ աղյուսակներ, տրամագրեր։ 
Տեքստի ձևաչափը՝ A4 ֆորմատի թուղթ (210x297 մմ), MS Word 2007, 
տառատեսակը՝ GHEA Grapalat հայերեն, Times New Roman  անգլերեն և ռուսերեն, 
տառաչափը՝ 12, տեքստը՝ էջի լայնությամբ հավասարեցված, առանց 
տողադարձերի։ 
Միջտողային տարածությունը՝ 1,  էջի յուրաքանչյուր կողմից 2 սմ լուսանցք, 
Հոդվածի բոլոր բաժինների անվանումները՝ առանցքային բառեր, 
արդիականություն, հետազոտության նպատակ, հետազոտության խնդիրներ և այլն, 
նշվում են՝ թավ bold։ 
 

Տեքստի կառուցվածքը․ 
Առանցքային բառեր։ 
Հետազոտության արդիականություն։ Ներառում է հիմնախնդրի 
ուսումնասիրության կարևորությունը, վիճակը և արտացոլումը գրական 
աղբյուրներում։ 
Հետազոտության նպատակը, խնդիրները։ 
Հետազոտության մեթոդները և կազմակերպումը։ Նշվում են հետազոտության 
ընթացքում կիրառված մեթոդները՝ մեկ տողով՝ օգտագործված սարքեր, 
քանակակազմ, հետազոտության կազմակերպում վայրը, տևողությունը, 
ժամանակահատվածը։ 
Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։ Ներկայացվում են և վերլուծվում 
հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալները, փաստերը, տրվում 
աղյուսակներ և տրամագրեր ընդհանուր՝ 2–ից ոչ ավելի։ 
Եզրակացություն։ Համառոտ ներկայացվում են հետազոտության արդյունքների 
վերլուծության հիման վրա կատարված եզրահանգումները՝ չկրկնելով հոդվածի այլ 
բաժիններում տրված ձևակերպումները կարելի է ներկայացնել նաև 
առաջարկություններ։ 
Գրականություն։ Ըստ այբբենական կարգի՝ համարակալված  ներկայացվում է  5–
10 գրական աղբյուր։ Սկզբից տրվում են հոդվածի  լեզվով աղբյուրները, որից հետո՝ 
օտարալեզու։ Հղումները տեքստում կատարվում են քառակուսի փակագծերում՝ 
նշելով գրականության աղբյուրի հերթական համարը, օրինակ՝ [3] կամ [1,5,6]։ 
 
******************************************************************************** 
    Գրականության ցանկից 1 ինտերվալ ներքև ներկայացվում են՝ 
հոդվածի մասին տեղեկություններ և ամփոփագրեր՝ 2 լեզվով․ հայերեն տեքստին՝ 
անգլերեն և ռուսերեն, ռուսերեն տեքստին՝ հայերեն և անգլերեն, անգլերենին՝ 
հայերեն և ռուսերեն․ 
 էջի կենտրոնում` գլխատառերով գրվում է հոդվածի վերնագիրը` թավ bold, 
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1 ինտերվալ ներքև` աջից հեղինակի (3-ից ոչ ավելի) գիտական աստիճան, 
գիտական կոչում, անվան, հայրանվան  սկզբնատառերը, ազգանունը՝ լրիվ` թավ 
bold, 
1 ինտերվալ ներքև՝ կազմակերպության լրիվ անվանումը, քաղաքը, երկիրը՝ թավ 
bold։ 
1ինտերվալ ներքև ներկայացվում են առանցքային բառերը (8–10 բառ), 
1 ինտերվալ ներքև տրվում է հոդվածի ամփոփագիրը SUMMARY, РЕЗЮМЕ՝ 230–
250 բառ։ 
 

Հոդվածի ամփոփագրում անհրաժեշտ է նշել․ 
 
1․ Առանցքային բառեր 
2. Հետազոտության նպատակ 
3. Հետազոտության մեթոդներ և կազմակերպում 
4. Ստացված արդյունքների վերլուծություն 
5. Համառոտ եզրակացություն 
 
     Օտար լեզուներով ամփոփագրերն ունեն կարևոր նշանակություն, քանզի տվյալ 
ոլորտի օտարերկրյա մասնագետի համար բովանդակում են հոդվածի վերաբերյալ 
հիմնական տեղեկատվություն: Ամփոփագրի հիման վրա մասնագետը կարող է 
հոդվածն ուսումնասիրել ամբողջությամբ և կատարել համապատասխան հղումներ։ 
******************************************************************************** 
     Վերը նշված պահանջներին չհամապատասխանող հոդվածները չեն ընդունվում 
և չեն ուղարկվում խմբագրական հանձնախումբ` հետագա գրախոսման։ 
Խմբագրական հանձնախմբի դրական եզրակացությունից հետո կատարվում է 
համապատասխան վճարում։ Հեղինակը 10–ն օրվա ընթացքում իր էլեկտրոնային 
հասցեով  տեղեկացվում է հոդվածի ընդունման, անհրաժեշտ շտկումներ կատարելու 
կամ հոդվածի մերժման մասին։  
  Նյութերն անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ էլեկտրոնային և 1 օրինակ տպագիր 
տարբերակով:  
  Հոդվածը պետք է հրատարակված չլինի։ 
   Հոդվածի բովանդակության պատասխանատուն հեղինակն է։ 
    Յուրաքանչյուր հեղինակ կարող է ներկայացնել 2–ից ոչ ավելի գիտական 
աշխատանք։ 
   Յուրաքանչյուր հոդվածին տրվում է միջազգային թվային համարանիշ՝ DOI։ 
Հոդվածի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել կարծիք` ոլորտի գիտնականի կամ 
առաջատար մասնագետի կողմից։ 
   Տպագրման նպատակով՝ ինստիտուտի աշխատակիցների համար յուրաքանչյուր 

էջը սահմանվել է 1000 դրամ, հանրապետության բուհերի դասախոսներին`  2000 
դրամ, իսկ արտերկրյա բուհերի դասախոսների համար՝ ՀՀ դրամով 4000 դրամ 
(ռուսական 300 ռուբլի կամ  ՀՀ արտարժույթին համապատասխան գումար): 
    ՀՖԿՍՊԻ–ի ասպիրանտներից, հայցորդներից առանց համահեղինակների 

և գիտությունների դոկտորներից հոդվածների տպագրման համար գումար չի 
գանձվում։ 
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    Պարբերականի յուրաքանչյուր համարի արժեքը 3000 դրամ է, իսկ ԱՊՀ 
երկրների բուհերի դասախոսների համար` 10.000 դրամ՝ ներառյալ  փոստային 
առաքումը։ 
    Այն երկրները, որոնց հետ համագործակցում է ՀՖԿՍՊԻ-ն գիտական և 

ուսումնական գործընթացներում, հոդվածի տպագրման համար նախատեսված 
գումարները չեն գանձվում: 
   Վճարումն անհրաժեշտ է կատարել խմբագրական հանձնախմբի դրական 
պատասխանից հետո՝ 15 օրվա ընթացքում՝ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի 
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«Գիտությունը սպորտում․ արդի հիմնախնդիրներ»  

պարբերականի հոդվածի 
 

Հոդվածի վերնագիր.———————————————————————————
————————————————————————————————————— 
____________________________________________________________________________ 
 
Հոդվածի հեղինակի անուն, ազգանուն գիտական աստիճան, կոչում․ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Թեմայի արդիականության հիմնավորման աստիճան. 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Հետազոտության նպատակի հստակ ․ձևակերպում  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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 ———————————————————————————————————— 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Ընտրված մեթոդների համապատասխանությունը հետազոտության 
խնդիրներին․ —————————————————————————————— 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Հետազոտության արդյունքների վերլուծության աստիճան․ 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Եզրակացության համապատասխանությունը հետազոտության 
խնդիրներին._______________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Վերջին 10 տարում ուսումնասիրված գրականություն 
(տոկոս).____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Դիտողությունները և առաջարկությունները (տվյալների մաթեմատիկական ոչ 
լիարժեք մշակում, չհիմնավորված դատողություններ, տեխնիկական բնույթի 
թերություններ, ամփոփագրի թերի ներկայացում և 
այլն)._______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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  __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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