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1973-1978 թթ.   Երևանի Պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան, մեխանիկա-մաթեմատիկական  

                            ֆակուլտետ, մաթեմատիկոս: 
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                             ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան` Ա01.02  

                             մասնագիտությամբ: 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

 

1978-1979թթ.  Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի մաթեմատիկայի ամբիոնի  

                             դասախոս, 

1979-1980 թթ. Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի  հաշվիչ կենտրոնի  

                             մաթեմատիկոս-ծրագրավորող 

1980-1989 թթ. Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի մաթեմատիկայի ամբիոնի  

                             ասիստենտ 
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                             Ստեփանակերտի  մասնաճյուղի  տնօրեն 

1994-1998 թթ.    Ստեփանակերտի   թիվ 3  դպրոցի տնօրեն  

1997-2001 թթ.  “Մեսրոպ Մաշտոց” համալսարանի ռեկտոր 

2001-2005 թթ.  ԱրՊՀ-ի կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ 

2005-2009 թթ.  ԱրՊՀ- ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

2009-2013 թթ.  ԱրՊՀ-ի կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ 

2013-       ԱրՊՀ-ի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր  

 

Պարգևատրումներ` 

2005թ.`  «Լավագույն գիտական աշխատանքի»  պատվոգիր  ԼՂՀ-ի կրթության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության կողմից:  
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1. Îá îäíîì îïåðàòîðíîì ïó÷êå ñ ÷èñòî íåïðåðûâíûì ñïåêòðîì- Ìàòåðèàëû IV ðåñïóá. Êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ 

ó÷åíûõ ïî ìàòåìàòèêå è ìåõàíèêå, 1982 
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3. Îá îäíîì ìåòîäå ðåøåíèÿ îäíîìåðíîé ñèñòåìû Äèðàêà- VII ðåñïóá. Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ àñïèðàíòîâ âóçîâ 

Àçåðáàéäæàíà, Ò.1, 1984 ã. 

4. Ìàòðèöà ìîíîäðîìèè, ñâîéñòâà ìóëüòèïëèêàòîðîâ äëÿ äâóïàðàìåòðè÷åñêîé çàäà÷è Äèðàêà- Ó÷åíûå çàïèñêè 

ÀðÃÓ, Ò.1(4), 2001 ã. 

5. Òåîðåìà Ôëîêå-Ëÿïóíîâà äëÿ äâóïàðàìåòðè÷åñêîé ñèñòåìû Äèðàêà ñ ïåðèîäè÷åñêèìè êîýôôèöèåíòàìè- 

Ó÷åíûå çàïèñêè ÅðÃÓ, 2.2001 
6. Î ïîëíîòå ñîáñòâåííûõ ôóíêöèé äâóïàðàìåòðè÷åñêîé êðàåâîé çàäà÷è Äèðàêà -Ó÷åíûå çàïèñêè ÅðÃÓ, 

1.2002 

7. Îб  одной íåîäíîðîäíîé äâóïàðàìåòðè÷åñêîé êðàåâîé çàäà÷å Äèðàêà- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ 
1-2 (6-7) 2003 

8. Îá îäíîì ìåòîäå èññëåäîâàíèÿ êàíîíè÷åñêîé çàäà÷è Äèðàêà- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ  2 (9), 2004 

9. Î ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèÿõ îäíîãî äâóïàðàìåòðè÷åñêîãî ìàòðè÷íîãî óðàâíåíèÿ- ÎñÃáõÃÛáõÝÁ ¨ ·ÇïáõÃÛáõÝÁ 

²ñó³ËáõÙ, 1-2, 2005 

10. Îá îäíîé ãðàíè÷íîé çàäà÷å ñ ÷àñòíûìè ïðîèçâîäíûìè- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ 1(10), 2005 
11. Об одной характеристической функции матриц- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ 2(11), 2005 

12. Îá îäíîé ñïåêòðàëüíîé çàäà÷å äëя ñèñòåìû óðàâíåíèé ñ ÷àñòíûìè ïðîèçâîäíûìè- Ó÷åíûå çàïèñêè ÅðÃÓ, 3.2005 
13. Î ðåøåíèÿõ îäíîé ïåðèîäè÷åñêîé êðàåâîé çàäà÷è- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ 1(12), 2006 

14. Ñóùåñòâîâàíèå ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé äëÿ îäíîé äâóïàðàìåòðè÷åñêîé êðàåâîé çàäà÷è Äèðàêà- Ó÷åíûå çàïèñêè  

ÅðÃÓ, 2.2006 
15. Î ñâîéñòâàõ ðåøåíèé îäíîé îäíîðîäíîé ñèñòåìû äâóõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ 

2(13), 2006 

16. Î õàðàêòåðèñòè÷åñêîì óðàâíåíèè äëÿ äâóïàðàìåòðè÷åñêîãî ìàòðè÷нîãî óðàâíåíèÿ- Ó÷åíûå çàïèñêè ÅðÃÓ, 3, 

2006 
17. О некоторых свойствах решений одной краевой задачи Дирака-¶Çï³ÅáÕáí ÝíÇñí³Í ³Ï³¹»ÙÇÏáë ². 

Þ³ÑÇÝÛ³ÝÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 100 ³ÙÛ³ÏÇÝ, 20-21 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ, 2006 
18. Об одной теореме сравнения для однородноой системы двух дифференциальных уравнений- 

Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված Հայաստանի հանրապետության անկախության 15-

ամյակին: Գյումրի-2007 

19. Î íåêîòîðûõ ñâîéñòâàõ ðåøåíèé êàíîíè÷åñêîé ñèñòåìû Äèðàêà- Ó÷åíûå çàïèñêè ÅðÃÓ, 2, 2007 

20. Îá îñöèëëèðóþùèõ ðåøåíèÿõ îäíîé çàäà÷è ñ ëèíåéíîé îäíîðîäíîé ñèñòåìîé äâóõ äèôôåðåíöèàëüíûõ 

óðàâíåíèé ïåðâîãî ïîðÿäêà- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ, 1(14), 2007 

21. Î íåêîòîðûõ ñâîéñòâàõ ðåøåíèé ëèíåéíîé îäíîðîäíîé ñèñòåìû äâóõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé - Ó÷åíûå 

çàïèñêè ÀðÃÓ, 2(15), 2007 

22. Îá îñöèëëÿöèè ñîáñòâåííûõ ôóíêöèé îäíîãî îïåðàòîðà Äèðàêà- Òåçèñû äîêëàäîâ òðåòüåé ìåæäóíàðîäíîé 

êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé 85-ëåòèþ ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà ÐÀÍ, ïðîôåññîðà Êóäðÿâöåâà, Ìîñêâà, 2008. 

23. Îá îäíîé õàðàêòåðèñòè÷åñêîé âåëè÷èíå äëÿ ñðàâíåíèÿ ëèíåéíûõ îäíîðîäíûõ ñèñòåì-Գիտաժողով, նվիրված 

ակադեմիկոս Ս. Մերգելյանի ծծնդյան 80-ամյակին, Երևան, 2008: 

24. Oscillation of Solution of a Boundary Value Problem for Dirac Canonical System- Journal of Contemporary 

Mathematical analysis (Armenian Academy of Sciences) , Volume 43, Number 2, March-April 2008 

25. Îá îñöèëëÿöèè ñîáñòâåííûõ ôóíêöèé îäíîãî îïåðàòîðà Äèðàêà- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ, 1/2008 
26. Îá îñöèëëÿöèè ðåøåíèé îäíîé êðàåâîé çàäà÷è äëÿ êàíîíè÷åñêîé ñèñòåìû Äèðàêà - Èçâåñòèÿ ÍÀÍ Àðìåíèè. 

Ìàòåìàòèêà, òîì 43, í.2, 2008 

27. Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ êà÷åñòâåííîé òåîðèè îáûêíîâåííûõ  äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé- Òåçèñû äîêëàäîâ 

ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé êîíôåðåíöèè “Íàóêà â âçóàõ: ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, èíôîðìàòèêà”, 

2009, Ìîñêâà 
28. Îá îñöèëëÿöèè ðåøåíèé óðàâíåíèÿ Ðèêêàòè- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ, 2/2008 

29. Î íóëÿõ êîìïîíåíò ðåøåíèé îäíîé ëèíåéíîé îäíîðîäíîé ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé- Ñáîðíèê 

òðóäîâ IV ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè “Ìàòåìàòèêà. Îáðàçîâàíèå. Êóëüòóðà”,  

21-24 àïðåëÿ 2009 ã.. ÷àñòü 1. 
30. О некоторых качественных вопросах, связанных с линейными однородными  системами дифференциальных 

уравнений- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ, 1 (19)/2009 
31. Об операторных парах в гильбертоых пространствах и их некоторых свойствах- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ,  2 (20) 

/2009 



32. О качественном поведении решений одной канонической системы дифференциальных уравнений- 

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, պրակ II 

33. О поведении мультипликаторов одного двупараметрического уравнения при малых значениях параметров- 

Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ,  1 (21) /2010 
34. Об осцилляционных свойствах решений некоторых систем однородных дифференциальных уравнений- 

Вестник Воронежского университета, 2010, 2 

35. О некоторых свойствах решений одной линейной однородной системы дифференциальных уравнений- 

Вестник РУДН, серия математика, 2010, N 3, (1) 

36. О некоторых критериях осцилляции для канонических систем обыкновенных линейных дифференциальных 

уравнений втoрого порядка- Динамические системы, нелинейный анализ и их приложение. Международная 

конференция, РАН, Ереван, 2011 
37. Об одном критерии осцилляции линейной однородной системы дифференциальных уравнений второго 

порядка- Новейшие достижения Европейской науки, материалы VII междунароной конференции, София, т. 37 

Математика, 17-25 июня 2011. 

38. Об асимптотическом поведении канонических систем обыкновенных линйеных дифференциальных 

уравнений второгo порядка- Сборник трудов II международной конференции Горисского гос. Университета, 

Горис, 2011 
39. О некоторых критериях осцилля-ции для линейной однородной системы второго порядка- Ó÷åíûå çàïèñêè 

ÀðÃÓ,  1-2 (23-24) /2011 
40. Oscillation’s theorem for one boundary value problem- TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS, v.15, No. 5, 

2011 

41. Î ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèÿõ è ñîáñòâåííûõ ôóíêöèÿõ îäíîé çàäà÷è äëÿ äâóìåðíîé ñèñòåìû Äèðàêà- Материалы 

VIII международой научно-практической конференции «Стратегические вопросы современной науки», т,28, 

Физика, Математика, Прага, 2012, 7-15 февраль 

42. Об одной теореме сравнения для канонических линейных однородных систем обыкновенных 

дифференциланых уравнений второго порядка- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ,  1 (25) /2012 

43. Об осцилляционных свойствах одномерной канонической системы Дирака- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ,   
2 (26) /2012 

44. Об одном критерии осцилляции и неосцилляции канонической системы второго порядка- Ó÷åíûå çàïèñêè 

ÀðÃÓ, 1 (27) /2013 

45. Об одном критерии осцилляции и неосцилляции одной линейной однородной системы четвертого порядка- 

Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ,  2 (28) /2013 
46. On a problem for two-dimentional Dirac’s system- Armenian Mathematical Union, Annual Session 2013 

47. О некоторых классах неосциллирующих однородных систем обыкновенных дифференциальных уравнений- 

Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ,  29, 2014 
48. Об одной оценке произведения компонент решений линейной однородной системы дифференциланых 

уравнений- Ó÷åíûå çàïèñêè ÀðÃÓ,  29, 2014 

49. Об одном классе неосциллирующих однородных систем обыкновенных дифференциальных уравнений- 

Международный научный журнал “Символ науки”  6, 2015 
50. О неосцилляции одного класса однородных систем обыкновенных дифференциальных уравнений - Ученые 

записки АрГУ, 1/2015 

51. Oб одной теореме сравнения для двумерных линейных систем дифференциальных уравнений- Сборник 

статей, XIII международная конференция “Развитие науки в XXI веке”, 2 часть, 19 мая 2016г., г.Xарьков, 

Украина 
52. О некоторых теоремах неосцилляции для линейной системы дифференциальных уравнений второго порядка- 

Ученые записки АрГУ, 2016 

53. О некоторых теоремах сравнения для двумерных линейных систем дифференциальных уравнений- Ученые 

записки АрГУ, 2016 

54. Об осцилляции одной двумерной системы дифференциальных уравнений на конечном интервале - Фонд 

содействия научному развитию “Novation”, N2, май 2016, Болгария, Варна 
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