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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

Քաղաքացիություն` Հայաստանի Հանրապետություն 
Ծննդյան թիվ՝   04.04.1972թ 

Ծննդավայրը`  ԱՀ, Մարտակերտի  շրջան,   գ.Նոր Այգեստան /Չայլու / 
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Հեռ 047 96 00 13, բջջ.097130031,  

ԷԼ- ՓՈՍՏ`    arminebagdasaryan72@mail.ru  

 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  ՓՈՐՁ 

 

  1989-93թթ  Կիրովականի  մանկավարժական    ինստիտուտի   Ստեփանակերտի   

բաժանմունքի  մանկավարժություն և հոգեբանություն  Ֆակուլտետի    

մանկավարժության  և  հոգեբանության   մասնագետ: 

  2001 թվ.-ից  ԱրՊՀ   Մանկ. և հոգ. ամբիոնում դասախոս: 

  2001-2005թթ  ԱրՊՀ   Մանկ. և հոգ. ամբիոնում   Մանկավարժություն  

մասնագիտության   հայցորդ: 

  2006թ. - Խ.Աբովյանի   անվան պետական      մանկավարժական  համալսարանում  

պաշտպանել  եմ   թեկնածուական   թեզը   և    ստացել   մանկավարժության  

գիտությունների  գիտական  աստիճան`ժգ 00 01 մասնագիտությամբ:  

  2011-2012  թթ. Աշխատել եմ ԱՀ Մարտակերտի շրջ. Նոր Այգեստանի միջն. դպրոցում  

ուսուցիչ: 

  2013  թվականից աշխատում եմ ԱրՊՀ Մանկ. և հոգ. ամբիոնում   հաստիքով 

դասախոս 

   2017 թվականին  ստացել եմ ՀՀ ԲՈՀ-ի դոցենտի կոչում 

Ամուսնացած եմ , ունեմ  երեք երեխա: 

 

     

ՏՊԱԳՐՎԱԾ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

1. Բաղդասարյան  Ա.   Դաստիարակության   գաղափարները  <Ազգային  տոներ>-ում 

Կրթությունը  և  գիտությունը   Արցախում  գիտահանրամատչելի  և  

գիտամեթոդական  հանդես,Երևան, թ.3-4  էջ 134-141,      

mailto:arminebagdasaryan72@mail.ru


2. Բաղդասարյան  Ա.  Աշխատանքային   ավանդույթների    օգտագործումը որպես  

դպրոցականների   բարոյական  դաստիարակության օպտիմալացման   միջոց 

Կանթեղ   

 Գիտական  աշխատանքների   ժողովածու/  1/22/  Երևան, <Աստղիկ> հր.. 2005էջ 215-

220, 

3. Բաղդասարյան  Ա.Ավանդությունների    դաստիարակչական    նշանակություն,     

ՀՀ Մանկավարժահոգեբանական   գիտությունների   ակադեմիա   /ՀԿ/  գիտական   

հոդվածների  ժողովածու  /գիրք 4/ Երևան, <ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ> հրատ.2005, 

էջ 149-153, 

4.Բաղդասարյան Ա.  Դասական մանկավարժները  առաջադիմական   

ավանդույթների   դաստիարակչական    դերի  մասին    ԱրՊՀ   գիտական   

տեղեկագիր   2/18/ 2008թ  էջ  161-163 ք  Ստեփանակերտ: 

5. Բաղդասարյան   Ա.    Համալսարանի   և  հանրակրթական   դպրոցի   

համագործակցության   կապի   ամրապնդումը   /մանկավարժական  փորցուսուցում  

/ԼՂՀ  Կրթության   և գիտության  նախարարություն   ԱրՊՀ   Միջազգային   

գիտաժողովի   նյութեր   պրակ –1  2009թ  էջ 117-119, ք. Ստեփանակերտ ,     և  այլն 

6.«Ներառական կրթության հիմնախնդիրները Արցախի հանրակրթական 

դպրոցներում», Արցախի պետական համալսարան  «Գիտական ընթերցումներ» 

2018թ. Էջ 215 -  219 

7. «Սյունյաց նահանգի կրթական գործի կազմակերպիչների լուսավորական 

գործունեությունը 14-15-րդ դարում»,     Միջազգային     գիտաժողովի    նյութեր:     

Գորիսի    պետական համալսարան, 2018թ 

 

ՄԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1.  Բաղդասարյան  Ա. - Դասախոսություններ  մանկավարժական   մասնագիտության  

ներածությունից /Մեթոդական  օգնություն  ուսանողներին/, Դիզակ  պլյուս», 2009թ 95 

էջ, ք Ստեփանակերտ: 

2. Բաղդասարյան Ա. - Դպրոցականների ուսումնական  աշխատանքների   

արդյունավետ կազմակերպումն ու որակի բարձրացումը կրթական   

բարեփոխումների   պահանջներին  համապատասղան   /օգնություն ուսանողներին   

և  սկսնակ   ուսուցիչներին /, «Դիզակ  պլյուս» 2011թ 95 էջ,  ք.  Ստեփանակերտ: 

3.   Ժամանակակից   դպրոցում    սովորողների   ուսումնական    աշխատանքների   

արդյունավետ  կազմակերպման  ու  որակի   բարձրացման  մի   քանի   հարցեր ,     

Ստեփանակերտ,   ԱրՊՀ   2016, 117 էջ,   

 

   

Զեկույցներ 
   

1. 2016թ .  –  ԼՂՀ  պաշտպանության երրորդ շրջան ,     թեմա    ‹‹Ամուր ընտանիքը 

հասարակության  հիմքն է››  

2. 2017թ.- ԱրՊՀ ներհամալսարանական գիտաժողով ,    թեմա ‹‹Ներառական 

կրթության հիմնախնդիրները Արցախի հանրակրթական դպրոցներում››   


