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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 __________________________________________________________________________________ 

 Ազգություն`հայուհի 

 Ծննդավայր` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ 

 Ծննդյան ամսաթիվ`23.05.1969 թ. 

 Գիտական աստիճան` մանկավարժական գիտութ. թեկնածու 

 Գիտական կոչում` դոցենտ 

 Ամուսնական կարգավիճակ` ամուսնացած 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 _____________________________________________________________________________ 

 1976-1986թ.` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտի թիվ 9 միջնակարգ դպրոց 

 1987-1992թ.` Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի /այժմ ԱրՊՀ/ 

«Մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա» մասնագիտության 

հեռակա  բաժին, տարրական դասարանների ուսուցչի  որակավորում  

 1999-2004թ.` ԱրՊՀ  բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և 

գրականություն» մասնագիտության  հեռակա բաժին, հայոց  լեզվի և 

գրականության    ուսուցչի որակավորում 

 2004 թ.` ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ, 

մանկավարժություն մասնագիտությամբ : Ատենախոսության թեման` 

«Տարրական դպրոցի ուսուցչի մանկավարժական տեխնիկայի  ձևավորման  

մեթոդներն ու միջոցները» 

  2008թ.` Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 020  

մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ  շնորհվել է մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան` ԺԳ. 00. 01-

»մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ 

 



 

ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

________________________________________________________________________ 

 01.09.1986-15.06.1987թ.`Ստեփանակերտի ԿՄ-ում որպես բանվոր 

 01.07.1987-01.10.1990թ.` Ստեփանակերտի կոնդեսատորների գործարան 

 17.10.1990 թ.` Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի 

Ստեփանակերտի  բաժանմունք, գրասենյակ,  քարտուղար-մեքենագրուհի 

 12.09.1991թ.` հումանիտար ֆակուլտետի դեկանատ, գործակարգավորիչ 

 01.01.2001 թ.`Արցախի պետական համալսարան, մանկավաժության և 

հոգեբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, կաբինետի վարիչ, դասախոս, 

ավագ դասախոս, դոցենտ:  

Կարդացվող դասընթացներ՝ «Տեսական մանկավարժություն», «Բարձրագույն 

դպրոցի մանկավարժություն», «Ներառական կրթություն», «Էթնիկական 

մանկավարժություն», «Սոցիալական մանկավարժություն»: 

 

 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

  __________________________________________________________________________________ 

 

 Մանկավարժական տեխնիկան որպես ուսուցչի մասնագիտական 

գործունեության կարևորագույն որակներից  մեկը, ԱրՊՀ, Միջազգային 

գիտաժողով նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին նյութեր, պրակ 1 

¦Դիզակ պլյուս§, 2009 թ.,էջ 101-102  

 Մանկավարժական հաղորդակցման մշակույթը որպես ուսուցչի 

մանկավարժական իմիջի կարևորագույն կառուցվածքային բաղադրիչ,  

ԵրՊՄՀ, Միջազգային գիտաժողով նվիրված  Կրթության արդականացումը 

ժամանակակից մանկավարժական տեսության համատեքստում,   

գիտաժողովի  նյութեր, ¦Արտագերս§, 2014թ., էջ  128-132 

 Խաղը որպես նախադպրոցականի հայրենասիրական դաստիարակության 

միջոց, ԱրՊՀ, Գիտական ընթերցումներ(հոդվածների ժողովածու), նվիրված 

Արցախյան շարժման 30 ամյակին,  2018թ. , էջ 205-210 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

  _________________________________________________________________________________ 

1. Ïåðöåïòèâíûå îøèáêè ó÷èòåëÿ, “Ìõèòàð  Ãîø”íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèè æóðíàë 

îáùåñòâåííûå  íàóêè, 1,(5), 2005ã.  113-114 

2. Մանկավարժական գործունեության կուլտուրայի էությունը, «Վասն 

արդարություն» իրավական գիտամեթոդական հանդես, 5  (55)2005թ., էջ 55-56 

3. Կրտսեր  դպրոցականների դաստիարակության հիմնական 

առանձնահատկությունները, «Մխիթար Գոշ»գիրամեթոդական հանդես, 

հասարակական գիտություններ, 1. /9/  2006 թ. էջ 104-105 



4. Ապագա ուսուցչի անհատական իմիջի առանձնահատկությունները, 

«Մանկավարժական միտք», «Զանգակ-97», 3-4,  2007 թ. էջ 44-51 

5. Մանկավարժական տեխնիկան որպես ուսուցչի մասնագիտական 

գործունեության կարևորագույն որակներից  մեկը, ԱրՊՀ, Միջազգային 

գիտաժողովի  նյութեր, պրակ 1 ¦Դիզակ պլյուս§, 2009 թ.,էջ 101-102  

6. Բուհական կրթական դաշտում ապագա ուսուցչի մանկավարժական 

տեխնիկայի ձևավորման գործընթացի բնութագիրը, Մեսրոպ Մաշտոց 

համալսարան ¦Լրատու§, գիտական հոդվածների ժողովածու, 

Ստեփանակերտ, ¦Դիզակ    պլյուս§, 1, (10), 2011թ., էջ 142-148 

7. Մանկավարժական հաղորդակցման մշակույթը որպես ուսուցչի 

մանկավարժական իմիջի կարևորագույն կառուցվածքային բաղադրիչ,  

ԵրՊՄՀ, Միջազգային գիտաժողովի  նյութեր, ¦Արտագերս§, 2014թ., էջ  128-132 

8. Մանկավարժական  տեխնիկայի կառուցվածքային բաղադրիչների  

առանձնահատկությունները, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան ¦Լրատու§, 

գիտական հոդվածների  պարբերական ժողովածու, Երևան,  ¦Լիմուշ§, 2018թ. , 

էջ  359-367 

9.  Խաղը որպես նախադպրոցականի հայրենասիրական դաստիարակության 

միջոց, ԱրՊՀ, Գիտական ընթերցումներ(հոդվածների ժողովածու), 2018թ. , էջ 

205-210 

10. Ապագա ուսուցչի մանկավարժական տեխնիկայի ձևավորման մեթոդներն ու 

միջոցները, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Ստեփանակերտ, ¦Դիզակ    

պլյուս§, 2019թ. , 88 էջ 

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

_______________________________________________________________________ 

 Հայերեն՝ մայրենի 

 Ռուսերեն՝լավ  

 Անգլերեն՝ բավարար 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  ____________________________________________________________________________ 

 Տիրապետում է MS Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint համակարգչային 

ծրագրերին 

 

 

 

 

 

 



 


