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ԾՆՆԴՅԱՆ ԹԻՎ`  06.05.1962թ 
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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁ 

 

1979-1983 թթ.  Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան, կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ, քիմիայի 

ուսուցիչ 

2004-2008թթ. ԱրՊՀ հոգեբանության մասնագիտության հայցորդ 

2009թ. Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում 

պաշտպանել է թեկնածուական թեզ և ստացել հոգեբանական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճան` ԺԳ-005 մասնագիտությամբ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

 

1983-1984թ.թ.-Շոշի միջն դպրոցի քիմիայի և կենսաբանության ուսուցիչ, 

1984-1991թ.թ.-Շոշի միջն. դպրոցի տնօրենի տեղակալ արտադասարանական և 

արտադպրոցական աշխատանքների գծով, 

1991թ. սեպտեմբեր-1992թ. հունվար-ԼՂԻՄ ուսուցիչների կատարելագործման 

մարզային ինստիտուտի քիմայի կաբինետի վարիչ, 

1992թ. հունվար-1992թ. սեպտեմբեր-Շոշի ինքնապաշտպանական ջոկատի 

ազատամարտիկ, 

1992թ. սեպտեմբեր-1993թ. սեպտեմբեր-Ասկերանի ՊՇ Շոշի վաշտի զինվոր, 

1993թ. սեպտեմբեր-1994թ. հունվար-ԼՂՀ Մաքսային վարչության ավագ տեսուչ, 

1994թ. փետրվար-2012թ. սեպտեմբեր-ծառայություն ԼՂՀ ՊԲ-ում` զբաղեցնելով 

զորամասի ակումբի պետի, հոգեբան սպայի, գումարտակի և զորամասի 
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հրամանատարի ԱՀՏԱ գծով տեղակալի, ՊԲ շտաբի ԱՀՏԱ բաժնի բաժանմունքի 

պետի պաշտոնները, զինվորական կոչումը` փոխգնդապետ 

2012թ. սեպտեմբերից առայսօր-ԱրՊՀ Ուսանողների, շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ տարվող աշխատանքերի գծով պրոռեկտոր,  

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, գիտական կոչումը` 

դոցենտ (2013թ.) 

 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ, ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ 

 

1. 2004թ. Գաղափարադաստիարակչական պատրաստություն-Ազատ Արցախ 

հրատ. 188 էջ 

2. Զինվորական կարգապահության վիճակի վերլուծությունը և նրա 

ամրապնդմանն ուղղված աշխատանքի արդյունքների ամփոփումը: 

Մեթոդական հանձնարարականներ-ՊԲ հրատ. 2005թ., 40 էջ, 

3. Հասարակական-պետական պատրաստություն-Ազատ Արցախ հրատ., 2007թ., 

216 էջ 

4. Ինչպես արդյունավետ աշխատել անձնակազմի հետ: Ուղեցույց-ձեռնարկ, 

Պոլիգրաֆ հրատ., 2008թ., 157 էջ, 

5. Ինչպես արդյունավետ աշխատել անձնակազմի հետ: Ուղեցույց, Պոլիգրաֆ 

հրատ. 2012թ., 335 էջ, 

6. Բուհական հոգեբանության խնդիրները կրթական բարեփոխումների 

համատեքստում: Ձեռնարկ դասսախոսների համար, ԱրՊՀ հրատ., 2013թ., 116 

էջ 

 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՄ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ 

 

7. Նորակոչիկ զինվորների հետ տարվող աշխատանքի բնութագիրը-

համաբանակ. գիտ. կոնֆ. նյութեր, Ստեփ. պոլիգրաֆ, 2005թ., 2 էջ 

8. Նորակոչիկ զինվորների հետ տարվող աշխատանքների մի քանի 

առանձնահատկություններ-համաբանկ. կոնֆ. նյութեր, Պոլիգրաֆ. հրատ. 

2005թ., 2 էջ, 

9. Հոգեբանական աշխատանքը ստորաբաժանումում: Հիմնախնդիրներ, 

լուծումներ, հեռանկարներ, համաբանակ. կոնֆ. նյութեր, Ստեփ. Պոլիգրաֆ 

հրատ., 2007թ., 6 էջ, 

10. Զինվորական ծատայությանը նորակոչիկների սոցիալ-հոգեբանական 

հարմարման դժվարությունները և դրանց հաղթահարման ուղիները-համաբ. 

գիտ. կոնֆ. նյութեր, Ստեփ. ՊԲ հրատ. 3 էջ, 

11. Նորակոչիկների հարմարվողական ընդունակությունների գնահատումը 

Ռ.Քեթթելի բազմագործոն հարցարանով, «Ռազմական հոգեբանության 

հիմնախնդիրները» հանր. գիտաժող. նյութեր, Եր. «Ասողիկ» հրատ. 2013թ. 8 էջ: 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

 

12. Հոգևոր գործոնի դերը պետության ռազմական անվտանգության ախահովման 

գործում-ԱրՊՀ գիտ, տեղեկ. N1 (8), 2004թ., 5 էջ, 



13. Մարտական ուսուցման և դաստիարակչական աշխատանքի միասնական 

համակարգը զինված ուժերում-ԱրՊՀ գիտ. տեղեկ. N2 (11), 2005թ., 4 էջ, 

14. Նորակոչիկ զինվորների հետ տարվող աշխատանքի որոշ հոգեբանական 

առանձնահատկություններ-Հոգեբանությունը և կյանքը, Եր. <Զանգակ-97> 

հրատ., N1-2 2006թ. , 6 էջ, 

15. Զինվորական ծառայությանը նորակոչիկների սոցիալ-հոգեբանական 

հարմարման հարցի շուրջ, ԱրՊՀ գիտ. տեղեկ., N2 (13), 2006թ., 7 էջ, 

16. Բուհական միջավայրի պայմաններին ուսանողների հարմարման 

հիմնախնդրի շուրջ-ԱրՊՀ գիտ. տեղեկ. N2 (26), 2012թ., 12 էջ, 

17. Ինքնասպանության կանխարգելման նախականխիչ զրույց` հոգեբանական 

ընկճվածություն ունեցող անձանց հետ-Մեսրոպ Մաշտոց համ. լրատու, N1 

(14), 2013թ., 9 էջ, 

18. Դիրքորոշման և սոցիալակն դիրքորոշման համեմատական վերլուծություն` 

պատմական զարգացման համատեքստում-ԱրՊՀ գիտ. տեղեկ. N1 (27), 2013թ., 

10 էջ, 

19. Պարտադիր զինվորական ծառայության զինծառայողների հարմարման հարցի 

շուրջ, Եր,. «Հայկական բանակ» հանդես, N3-4 (77-78), 2013թ., 8 էջ,  

20. Շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողների վաղաժամկետ 

զորացրման որոշ հոգեբանական առումները և կանխարգելման ուղիները-

ԱրՊՀ գիտ. տեղեկ. N2 (28), 2013թ., 10 էջ 

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

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

Mail և այլն 

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հայերեն և Ռուսերեն` ազատ, Անգլերեն` բառարանով:  

  
 

 


