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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆՓՈՐՁ 

 

1978-1983 թթ. Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտ, բանասիրական 

ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ 

1988-1994թթ. ԵՊՀ  մանկավարժության մասնագիտության հայցորդ 

1994թ. Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում 

պաշտպանել է թեկնածուական թեզ և ստացել մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստճան` ԺԳ. 00. 01. 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆՓՈՐՁ 

 

1975-1980թթ.  Պիոներների և դպրոցակաների տանը որպես խմբակավար 

1979-1982թթ. Ստեփ.թ. 7 միջն. դպրոցում որպես լաբորանտ 

1982- 1983թթ. Ստեփ. Թ.7 միջն  դպրոցում որպես տարրական դասարանների 

դաստիարակ 

1983-1985թթ.  Ստեփ. Մանկավարժական ինստիտուտում որպես 

գրադարանավարուհի 

1985-1991թթ. Ստեփ. Մանկավարժական ինսիտուտի փորձուսուցման բաժնի վարիչ 

1991-1996թթ. Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի 

բաժանմունքի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս 

1996- 2006թթ. ԱրՊՀ դոցենտ, բոհ-ի դոցենտ (2006թ. առայսօր) 

 

mailto:gayangayan683@mail.ru


ՏՊԱԳՐԱԾ  ԳԻՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ, ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ 

 

1.Դպրոցականների դաստիարակության գործընթացի օպտիմալացման ուղիներն ու 

միջոցներըՈւսումնամեթոդական  ձեռնարկ, 2002թ., ք.Ստեփանակերտ, 65 էջ 

2.Մանկավարժության դասընթացի գործնական պարապմունքների, ստուգողական, 

դասընթացային աշխատանքների թեմատիկա և համապատասխան 

դասախոսություններ,Ուսումնամեթոդական  ձեռնարկ, ք. Ստեփանակերտ, 2006թ., 85 

էջ 

3.Դասախոսությունների դասընթաց մանկավարժությունից Ստեփանակերտ, 

<<Դիզակ պլյուս>>, 2011թ.,,62 մամուլ,496 էջ  

 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՄ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ 

 

4.Դեռահասների դաստիարակության առանձնահատկություններն Արցախում, 

<<Անչափահասների դաստիարակության խնդիրները շուկայական 

հարաբերությունների պայմաններում>> միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, 

Երևան, 1997թ.էջ 59-60 

5.Դեռահասների դաստիարակության հարցերը հետպատերազմյան 

շրջանում,<<Երեխաների դաստիարակության հիմնահարցերն աղետի գոտում>> 

հանրապետական գիտաժողովի ցեկուցումներ,Երևան, Վանաձոր, 1998թ. էջ 11-12 

6.Աճող սերնդի համակողմանի ներդաշնակ զարգացման արդի հիմահարցերը 

Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված Շուշիի ազատագրման 8-րդ տարեդարձին, 

2000թ.,ք.Ստեփանակերտ 

7.Ժողովրդական մանկավարժության դերը հայեցի դաստիարակության և կրթության 

գործընթացում Հանրապետական միջբուհական գիտաժողով` նվիրված Արցախյան 

շարժման 12-րդ տարեդարձին, 2000թ., ք.Ստեփանակերտ 

8.Արցախահայ բանահյուսության դերը սովորողների հայեցի դաստիարակության 

իրականացման գործընթացում. <<Գիտության և մշակույթի հիմնահարցերը 

Արցախում>> հանրապետական գիտաժողով` նվիրված Քրիստոնեության ընդունման 

1700-ամյակին,2000թ., ք.Ստեփանակերտ 

9. Հայեցի դաստիարակության  և կրթության հիմնահարցերը Շուշիի  ռեալական  

ուսումնարանում  Շուշիի ռեալական ուսումնարանի հիմնադրման 120-ամյակին 

նվիրված միջազգային գիտաժողովի ժողովածու, 2001թ., Շուշի-Ստեփանակերտ, էջ 88-

91 

10.Ազգային կրթության և դաստիարակության դերի գնահատումը Արցախյան 

բանահյուսության մեջ <<Արցախյան ազգային ազատագրական  շարժումը և 

հայկական պետականության վերածնունդը>> թեմայով հանրապետական 

գիտաժողով, 2003թ., ք.Ստեփանակերտ 



11. ԼՂՀ ԿՄՍ նախարարության կողմից մշակված ծրագրային հիմնադրույթներ ԼՂՀ 

կրթության, մշակույթի և սպորտի աշխատողների 1-ին համագումարի 

նյութեր,ք.Ստեփանակերտ, 2006թ.,էջ 66-68 

12. Սովորողների հայեցի դաստիարակության հիմնահարցը Արցախի հայագիր 

դպրոցների պատմության էջերում Հայ գրերի գյուտի և ամարասի դպրոցի 

հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված կրթական միջազգային գիտաժողովի 

զեկուցումների դրույթներ,Երևան, 2005թ.էջ 22-25 

13.Էթնոմանկավարժության հարցերը արցախահայ բանահյուսության 

մեջՄիջազգային գիտաժողովի նյութեր, ք.Ստեփանակերտ,2007թ.,էջ 148-149 

14. Արժեքային համակարգի տեղն ու դերը հանրակրթության ոլորտում Միջազգային 

գիտաժողովի նյութեր, ք.Երևան , 2010թ., էջ 441-447 

15. Îñîáåííîñòè íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ â ýòíîïåäàãîãèêå Àðöàõñêîãî 

íàðîäà, Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè â îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåìàõ, ÕÕÕ ìåæäóíàðîäíûå 

ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå ÷òåíèÿ, ÷àñòü III, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 2011 

16.Բուհում արտաուսումնական աշխատանքների կազմակերպումը որպես 

ուսանողական կոլեկտիվի ձևավորման գործոն,Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին,Պրակ I, 2009թ., էջ 120-123 

17. Ներընտանեկան հարաբերությունների արժևորումը Արցախյան ժողովրդական 

բանահյուսության մեջ Գիտաժողովի նյութեր, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2011 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

 

18.Հայրենասիրության գաղափարը արցախահայ բանահյուսության մեջ <<Արցախ>> 

ամսագիր, 1991թ., թիվ 3 

ք.Ստեփանակերտ, էջ 76-78 

19.Բարոյախրատական գաղափարները արցախահայ բանահյուսության 

մեջ<<Արցախ>> ամսագիր, 1993թ., թիվ 1-2, ք.Ստեփանակերտ, էջ 49-53 

20. Արցախահայ բանահյուսության գեղարվեստական 

առանձնահատկությունները<<Հանդես Երևանի համալսարանի>>, 1993, թիվ 1-2 

21.Արցախյան բանահյուսական արվեստի գնահատության փորձ <<Բանբեր Երևանի 

համալսարանի>> 1993.,թիվ2,էջ187-192 

22.Արցախյան մանրապատումների արվեստը <<Հանդես Երևանի համալսարանի>> 

1994, թիվ 1-2, էջ 220-227 

Գրախոսական  Գ.Հ.Հարությունյանի ̔Դասի արդյունավետության բարձրացման 

ուղիները՚ մեթոդական ձեռնարկի, 1999թ., Ստեփանակերտ 

23.Սովորողների սեռական, իրավական, գոյապահպանական և տնտեսագիտական 

դաստիարակության հարցերըՀանրապետական առաջին մանկավարժական 

ընթերցումներ. <<Բարեփոխվող դպրոց, ուսումնադաստիարակչական գործընթաց և 

կառավարում>>,2000թ., ք.Ստեփանակերտ, էջ 236-238 



24.Էթնոմանկավարժության գաղափարները արցախահայ բանահյուսության մեջ 

<<Կանթեղ>> գիտական հոդվածների ժողովածու, 2/31/, <<Աստղիկ>> 

հրատարակչություն,Եր.,2007.,էջ 227-233 

25.Սովորողների ճանաչողական  հետաքրքրությունների  ձևավորումը 

արտադասարանական աշխատանքների գործընթացում <<Կանթեղ>> գիտական 

հոդվածների ժողովածու,4/25/, <<Աստղիկհրատարակչություն,Եր.,2005.,էջ 222-230 

26.Հայեցի դաստիարակության հարցերը արցախյան ժողովրդական 

բանահյուսության ժանրերում<<Մխիթար Գոշ>>գիտամեթոդական 

հանդես,4/12/,2006թ. .,էջ 35-38 

27.Ուսանողների հետազոտական աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման 

մանկավարժական պայմանները ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2/15/, 

2007թ.,ք.Ստեփանակերտ, էջ137-140 

28.ՈՒսանողների ինքնուրույն աշխատանքի որակի բարձրացման 

հիմնախնդիրներըԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր,2/18/, 2008թ.,ք.Ստեփանակերտ, 

էջ157-160 

29.Արցախյան բանահյուսության դաստիարակչական 

առանձնահատկությունները<<Լրատու>>  գիտական հոդվածների 

ժողովածու,ք.Ստեփանակերտ, 2007թ.,էջ 227-234 

30.Ուսումնական աշխատանքի վերակառուցումը և մանկավարժական նոր 

որոնումներն Արցախի հայագիր դպրոցներումԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 

ք.Ստեփանակերտ, 2006թ. /1/,էջ 67-71 31. Էկոլոգիական /գոյապահպանության/ 

դաստիարականության գաղափարները էթնոմանկավարժության մեջ ԱրՊՀ 

Գիտական տեղեկագիր, թիվ 2 2010 թ. էջ3  

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ  ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

MS- Windows, MS-Offise: Word, MS-Offise Excel, MS Network, Internet. E- 

Mail ևայլն 

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ  ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հայերեն , Ռուսերեն 

Գերմաներեն` ազատ 

Անգլերեն` բառարանով 

 

 

 

 

 


