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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 __________________________________________________________________________________ 

 Ազգություն`հայուհի 

 Ծննդավայր` ԼՂՀ, Ասկերանի շրջան, գ. Շոշ 

 Ծննդյան ամսաթիվ` 13.05.1969թ.  

 Գիտական աստիճան` աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու 

 Գիտական կոչում` դոցենտ 

 Ամուսնական կարգավիճակ` ամուսնացած 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 _____________________________________________________________________________ 

 1976-1986թ. Ասկերանի շրջանի Շուշիքենդի միջնակարգ դպրոց 

 1989թ. Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական  ինստիտուտ, 

պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետը: 1993 թվականին փոխադրվել  Արցախի 

պետական համալսարան և 1994 թվականին ավարտել նշված համալսարանի 

աշխարհագրության բաժինը: Աշխարհագրության ուսուցչի դաստիարակչական 

աշխատանքների մեթոդիստի որակավորում: 

 1995թ. ԵՊՀ տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական  աշխարհագրության 

մասնագիտության հայցորդ 

 2003թ.  ԵՊՀ-ում պաշտպանել է թեկնածուական թեզ և ստացել   աշխարհագրական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան` ԻԴ. 03.02. 

 

ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

________________________________________________________________________ 

 19.07.1986Ã. աշխատել եմ Þáõßù»Ý¹Ç §¾Ý·»ÉëÇ¦ ³Ýí³Ý ÏáÉïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ 

áñå»ë µ³Ýç³ñ³µáõÛÍ  

mailto:grigoryananahit01@asu.am


 28.07.1988Ã. ընդունվել եմ Ê. ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý 

Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý µ³ÅÝáõÙ 

 12.10.1993Ã. տ»Õ³÷áËí»É եմ ÈÔÐ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 5-ñ¹ Ïáõñë 

²ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ 

 12.09.1994Ã. նշանակվել եմ ÈÔäÐ Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛ³Ý, ùÇÙÇ³ ¨ ³ßË³ñÑ³·Á- 

 ñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë  

 03.08.1997Ã. նշանակվել եմ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ëÇëï»Ýï 3 (»ñ»ù) 

ï³ñí³ Å³ÙÏ»ïáí: ÐÇÙù` ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 

·ÇïËáñÑñ¹Ç 1997Ã. 03.09-Ç áñáßáõÙÁ 

 01.09.2003Ã. ստացել եմ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ 

·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý ¨ Ýß³Ý³Ïվ»É ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ëÇëï»ÝïÇ 

å³ßïáÝ³Ï³ï³ñ:  

 01.01.2006Ã. ստացել եմ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³í³· ¹³ë³ËáëÇ 

å³ßïáÝ³Ï³ï³ñÇ ï³ñ³Ï³ñ·:   

 16.04.2010Ã. մ»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí Ýß³Ý³Ïվ»É եմ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛ³Ý 

³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí: ÐÇÙù` ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 

ÝÇëïÇ áñáßáõÙÁ:  

 16.04.2011Ã. աßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñս »ñÏ³ñ³Ó·»É է 1 (Ù»Ï) ï³ñÇ 

Å³ÙÏ»ïáí:  

 16.04.2012Ã. աßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñս »ñÏ³ñ³Ó·վ»É է ÙÇÝã¨ 

16.04.2015Ã.:  

 16.11.2012Ã. ստացել եմ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ¹áó»ÝïÇ ï³ñ³Ï³ñ· 

å³ÛÙ³Ý³·ñáí, ÙÇÝã¨ 16.11.2015Ã.  

 16.04.2015Ã. թáõÛÉ³ïñվ»É է ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ å³ßïáÝ³í³ñáõÙÁ, ÙÇÝã¨ Ýáñ 

ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ:  

 20.05.2015Ã. վերընտրվել եմ áñå»ë ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã, å³ÛÙ³Ý³·ñáí  5 ï³ñÇ 

Å³ÙÏ»ïáí  

 2020թ. մայիսից շարունակում եմ աշխատել ամբիոնի վարիչի պաշտոնում՝ 

ռեկտորի հրամանով: 

Կարդացվող դասընթացներ՝ Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ, 

Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն, Հարավային Կովկասի համալիր 

ռեգիոնալ աշխարհագրություն, Աշխարհագրական ռեգիոնալագիտություն, 

Արտասահմանյան երկրների տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն, 

Աշխարհագրության հետազոտման մեթոդներ, Լանդշաֆտների ռացիոնալ 

օգտագործման և պլանավորման հիմնախնդիրներ, Քաղաքական 

աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրության հիմնական 

տեսություններ, ՀՀ տարածաշրջանների և քաղաքների զարգացման 

հիմնախնդիրներ, Կիրառական աշխարհագրություն 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

   

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

  __________________________________________________________________________________ 

1. «Ադրբեջանի վարած էթնիկական և սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունն 

Արցախում նախապատերազմական ժամանակաշրջանում» ԱրՊՀ Գիտական 



ընթերցումներ 2018, Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված 

գիտաժողով, էջ 501-509 (մասնակից) 

2. Էվոլյուցիոն մտահաղացումներ ԼՂՀ ռեկրեացիոն ռեսուրսների և 

ռեսուրսօգտագործման մասին: ԼՂՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված 

գիտական կոնֆերանսի նյութեր: Ստեփանակերտ, 2016թ., էջ 51-54 

(մասնակից) 

3. ՀՀ գյուղական տարածքների ձևավորման և շարժընթացի 

պատմաաշխարհագրական առանձնահատկությունները, Գիտության 

վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Թադևոս Խաչատուրի Հակոբյանի ծննդյան 

100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով՝ միջազգային 

մասնակցությամբ, 28-29 սեպտեմբեր, 2007թ, ԵՊՀ 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

  _________________________________________________________________________________ 

1.Հասարակական աշխարհագրության հիմնական տեսությունները (Ուսումնա-

մեթոդական ձեռնարկ): ԱրՊՀ հրատարակչություն, Ստեփանակերտ, 2013թ.: 

2.Դեբեդի ջրհավաք ավազանի հողագրունտների ինֆիլտրացիոն հատկանիշների 

վերլուծությունը: Երկրաբանության, աշխարհագրության և էկոլագիայի արդի 

խնդիրները, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., էջ 144-149: 

3.Մարդածին ռիսկերի առաջացման նախադրյալները և բնույթը ԼՂՀ-ում: ԱրՊՀ 

գիտական տեղեկագիր: 2014թ. Բնական գիտություններ, էջ 136-139: 

4.Լեռնային Ղարաբաղի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-ժողովրդագրական 

հիմնախնդիրները: ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, 2016թ., էջ 63-67: 

5.Էվոլյուցիոն մտահաղացումներ ԼՂՀ ռեկրեացիոն ռեսուրսների և 

ռեսուրսօգտագործման մասին: ԼՂՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված գիտական 

կոնֆերանսի նյութեր: Ստեփանակերտ, 2016թ., էջ 51-54: 

6.Շուկայի պայմաններում գյուղատնտեսության զարգացմանը խոչընդոտող մի 

քանի պատկերացումներ: ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, 2017թ., էջ 122-129: 

7.Ռեկրեացիոն նպատակներով առանձնացված տարածքների համալիր 

օգտագործման հիմնախնդիրներն Արցախում: ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, 2017թ., 

էջ 130-134: 

8. ՀՀ գյուղական տարածքների ձևավորման և շարժընթացի 

պատմաաշխարհագրական առանձնահատկությունները: ԵՊՀ գիտական 

հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2017թ., էջ 17-29: 



9.Ադրբեջանի վարած էթնիկական և սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը 

Արցախում նախապատերազմական ժամանակաշրջանում: ԱրՊՀ գիտական 

ընթերցումներ (Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողով), 

2018թ., էջ 501-509: 

10.ԼՂՀ տնտեսական զարգացման և ՀՀ-ի հետ ինտեգրացման հիմնահարցերը:  

 §Կրթությունը և գիտությունը Արցախում¦ ամսագիր, 1997թ. 2: 

11.Տուրիզմի և հանգստյան ինդուստրիայի զարգացման հեռանկարները ԼՂՀ-ում: 

Բանբեր, Երևանի Համալսարանի, 1999թ., №1(97): 

12.Արդյունաբերության զարգացումը որպես ԼՂՀ անկախության ամրապնդման 

երաշխիք: Էկոնոմիկա ամսագիր, Երևան, 1999թ., 3: 

13.ԼՂՀ տնտեսության վերականգման և զարգացման հիմնահարցերը: Էկոնոմիկա 

ամսագիր, Երևան, 2000թ., 2: 

14.ԼՂՀ արդյունաբերության զարգացման և ՀՀ-ի հետ ինտեգրացման 

հիմնահարցերի մասին: Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Ինստիտուտի 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ասպիրանտների 15-րդ գիտական 

նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան, 2000թ.: 

15.Դպրոցականների էկոլոգիական պատրաստվածության ախտորոշումը: Բնագետ 

համահայկական 2-րդ կրթական գիտաժողով, նոյեմբեր, 2008թ., Երևան: 

16.Էկոլոգիայի կրթության համակարգի սկզբունքները: Հանրապետական գիտական 

ելույթներ, ԳՄՊԻ, հոկտեմբեր, 2009թ.: 

17.Մարդու բակտերոգեն ինֆեկցիա առաջացնող հարուցիչների տարածման 

բժշկաաշխարհագրական վերլուծությունը Սյունիքի մարզի հողերում: Կրթությունը 

և գիտությունը Արցախում, 2010թ.: 

18.Անցման շրջանում տնտեսության ագրարային հատվածում տնտեսական 

բարեփոխումների ընդհանուր բնութագիրը: Գիտական ընթերցումներ: 

Ստեփանակերտ, 2011թ.: 

19.Հողային ռեսուրսների օգտագործման խնդիրները ԼՂՀ-ում: Հանրապետական 

գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 2011թ.: 
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 Անգլերեն՝ բավարար 
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