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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 __________________________________________________________________________________ 

 Ազգություն`հայուհի 

 Ծննդավայր` ՀՀ, ք. Երևան 

 Ծննդյան ամսաթիվ` 02. 07. 1982 թ. 

 Գիտական աստիճան` ……….. 

 Գիտական կոչում`……….. 

 Ամուսնական կարգավիճակ` ամուսնացած 

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 _____________________________________________________________________________ 

o 1988-1998թթ.` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց 

o 1998-2002թթ.` Արցախի պետական համալսարանի հումանիտար  ֆակուլտետի 

«մանկավարժություն և հոգեբանություն» բաժին, մանկավարժության բակալավրի  

որակավորում (ավարտել է գերազանցությամբ): 

o 2002-2004թթ.` Արցախի պետական համալսարանի հումանիտար  ֆակուլտետի 

մագիստրատուրա` «Հոգեբանություն» բաժին: Ստացել է հոգեբանության 

մագիստրոսի գիտական աստիճան (ավարտել է գերազանցությամբ): 

o 2004-2007 թթ` Արցախի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա: 

o Ատենախոսության թեման՝ «ՍՀԹ-ի գործառույթներն ավագ դպրոցականների 

հոգեշտկման և հոգեկարգավորման գործընթացներում»: 
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o 2019 թ.- դեկտեմբերի 12-ին Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հոգեբանության ամբիոնի 

թիվ 5 նիստում կայացել է նախապաշտպանություն և երաշխավորվել 

պաշտպանության ԺԹ. 00.005` կրթության և զարգացման հոգեբանություն 

մասնագիտությամբ: 

 

ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

________________________________________________________________________ 

 205թ.-2015թ ԼՂՀ «հանրային Հեռուստառադիոընկերության»  խմբագիր 

 2014-2015թ` ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 

ասիստենտի պաշտոնակատար` ժամավճարային հիմունքներով: 

 2016-2017թ` ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 

ասիստենտ` հիմնական: 

 2017-2020թ` մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս: 

 2020թ-ից` մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ավագ դասախոս: 

 

 

 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ 

________________________________________________________________________ 

 

 2018թ. փետրվարի 5-9-ը` սպա-հոգեբանների հերթական մասնագիտական  

պրակտիկ վերապատրաստման դասընթացները:  

 2018թ. ապրիլի 17-ին` «Տարրական օղակում ուսուցման հոգեբանական որոշ 

մեթոդների հետ ծանոթացման, ինչպես նաև ուսումնական տեխնոլոգիաների 

հոգեբանական կողմերի բացահայտումը» թեմայով գործնական պարապմունքը: 

 2018թ. ապրիլի 26-ին` «Միջծննդյան հոգեբանություն, մանկիկի և ծնողի միջև 

կապի հոգեբանական առանձնահատկությունները» թեմայով բաց դասախոսություն: 

 2018թ. մայիսի 31-ին` թրեյնինգ  «Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգը որպես 

հոգեբանական խմբային մեթոդ» թեմայով:  

 2019թ. ապրիլի 15-ին` համահամալսարանական դասախոսություն «Սթրես» թեմայով: 

 2019թ. հունիսի 14-

ին`  «Ուսումնական  գնահատականի  ազդեցությունը  սովորողների  ինքնագնահատականի ձևա

վորման վրա» թեմայով բաց դասախոսւթյուն: 

 2019. Նոյեմբերի 28-ին վերապատրաստման դասընթաց` Ասկերանի շրջանի գ. 

Նորագյուղի Վ. Պետրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչների համար: Թեմա- 

1.Սովորողներիհոգեբանական գնահատման գործիքակազմը: 

2. Դասղեկական ժամերին սովորողների հետ անձնային զարգացմանն 

ուղղված աշխատանքի հնարավորությունները և մեթոդները: 

 

 

 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

   ________________________________________________________________________________ 

 

1. ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ, 2006 թ. - «Հոգեբանական 

թրեյնինգի /վարժեցման/ ծագումը գործնական հոգեբանության և 

հոգեթերապիայի խմբային մեթոդների զարգացման ճանապարհին»: 

2.  «Մեսրոպ Մաշտոց» համալսարանի Լրատու /գիտական հոդվածների 

պարբերական ժողովածու/, Երևան 2014թ. - «Արցախյան կրթական 

միջավայրի հոգեբանական անվտանգության մի շարք հարցեր»: 

3.   «Մեսրոպ Մաշտոց» համալսարանի Լրատու /գիտական հոդվածների 

պարբերական ժողովածու/, Երևան 2015թ- «Հոգեբանական թրեյնինգների 

կիրառման առանձնահատկությունները կրթության ոլորտում»: 

4.   ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ, 2016 թ -»Թրեյնինգային 

խմբի և թիմի էության գործառույթների համեմատությունները ու 

համադրությունները որպես թրեյնինգային խմբի թիմակազմավորման 

հիմք»:  

5.  «Մեսրոպ Մաշտոց» համալսարանի Լրատու /գիտական հոդվածների 

պարբերական ժողովածու/, Երևան, 2017թ- «Թրեյնինգների կիրառման 

հիմնական բովանդակային ուղղությունները կրթահամակարգի տարբեր 

օղակներում»: 

6. ՀՊՄՀ-ի «Գիտական տեղեկագիր» № 2-3 (31-32), Երևան, 2017թ- «Ավագ 

դպրոցականների հաղորդակցման գործունեության բաղադրիչներն ու 

հոգեբանական առանձնահատկությունները»:  

7.    ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ, 2017-»Թիմային 

աշխատանքը որպես ավագ դպրոցակաների հոգեբանական խնդիրների 

լուծման հոգեշտկման ու հոգեկարգավորման գործոն»: 

8. ԱրՊՀ «Գիտական տեղեկագիր», Ստեփանակերտ, 2019թ «Սոցիալ-

հոգեբանական թրեյնինգների գործառույթները հոգեշտկողական 

աշխատանքներում»: 

9. МЕТОДОЛОГІЯ  СУЧАСНИХ  НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗБІРНИК НАУКОВИХ 

ПРАЦЬ  за результатами ХVІ Міжнародної науково-практичної 



конференції,присвяченої 215-річчю заснування ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

(14–15 листопада 2019 р., м. Харків) «Թիմակազմավորող  գործառույթի  

ընդլայնման հնարավորություններն  ավագ  դպրոցականների  սոցիալ-

հոգեբանական թրեյնինգներում», էջ 18-23 

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

_____________________________________________________________________________ 

 Հայերեն՝ մայրենի 

 Ռուսերեն՝ գերազանց  

 Անգլերեն՝ բավարար /ԱրՊՀ որակավորում-2-րդ մակարդակ/ 

 

 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  ____________________________________________________________________________ 

 Տիրապետում է MS Windows, Word, Excel, PowerPoint համակարգչային 

ծրագրերին 

 

 

ԸՆԹԵՐՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ընդհանուր հոգեբանություն  

 Դիֆերենցիալ հոգեբանություն 

 Հոգեբանության հիմունքներ 

 Մանկավարժական և կրթության հոգեբանություն 

 Մանկավարժական հոգեբանությու 

 Տարիքային հոգեբանություն 

 Մանկան հոգեբանություն 

 Կ/Դ-ի հոգեբանություն 

 Մանկան հոգեբանություն 

 Զարգացման հոգեբանություն 

 

 

 


