
 

Թովմասյան  Արկադի  Վարդանի 

 
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎԱՅԼՆԵՐ 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ`   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն  

ԾՆՆԴՅԱՆ ԹԻՎ`  20.03.1948թ 

ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ`  Մարտունու շրջ., գ. Շոշ 

ՀԱՍՑԵ` Ստեփանակերտ, Վազգեն Սարգսյանի փողոց, շենք 20, բն.6 

ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐ` քաղաքային` 0479-94-20-44,  բջջային`097 20-44-6 

 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁ 

 

1966-1970 թթ.  Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան, մանկավարժական ֆակուլտետ, տարրական 

դասարանների ուսուցիչ 

1987թ. Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում 

պաշտպանել է թեկնածուական թեզ և ստացել մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճան` ԺԹ-00.01 մասնագիտությամբ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

 

1970թ.-1971թթ.-«Սովետական Ղարաբաղ» թերթի խմբագրության աշխատակից, 

1971-1974թթ.- ԼՂԻՄ ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտի տարրական 

կրթության մեթոդիստ, 

1974-1975թթ. -ԼՂԻՄ Ստեփանակերտի Մ.Գորկու անվան գրադարանի տնօրեն, 

1975-1981թթ.- «Կոմունիստ»  թերթի ԼՂԻՄ-ի սեփական թղթակից, 

1981-1988թթ.-Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժության 

և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ,այնուհետև` ավագ դասախոս 

1988-1989թթ.-Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի 

բաժանմունքի ավագ դասախոս 

1989թ.-ԼՂ Սովետական մշակույթի ֆոնդի բաժանմունքի պետի տեղակալ 

1989-1990թթ.-ԼՂ Մարքսիզմ-Լենինիզմ համալսարանի վարիչի տեղակալ 

1990-1993-թթ.- Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի 

բաժանմունքի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ավագ դասախոս 

1993-1998թթ.-ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,ավագ 

դասախոս, դոցենտ 



1998-2002թթ.- ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի 

փոխնախարար 

2002-2008թթ.- ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի 

նախարարության բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության և գիտության 

վարչության պետ 

2008-2012թթ.-ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 

պրոֆեսոր 

2012թ.- ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ 

  

ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

 

1.Կրթության նոր համակարգի հիմնախնդիրները և դրանց իրականացման 

առանձնահատկությունները բարբառախոս միջավայրում, «Զանգակ-97», հրատ.,Եր., 

2005 թ.76 

2.Հայեցի դաստիարակության հիմունքները,Սոնա» գրատուն, Ստեփանակերտ, 2006թ.

  

3.Պարույր Սևակի անձի և ստեղծագործության հոգեբանության մի քանի հարցեր 

«Դիզակ պլյուս»,Ստեփանակերտ,ՍՊԸ,2007թ. 

4.Ազգային դաստիարակության տեղն ու դերը համամարդկային դաստիարակության 

համակարգում «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու,1/38/, 

«Աստղիկ»հրատարակչություն,Եր.,2009., 

5.Հայեցի կրթությունը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում, «Կրթությունը և 

գիտությունը Արցախում», 

1-2, 2009թ.,  

6.Սովորողների համակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը որպես հայեցի 

դասդտիարակության միջոց, «Նարեկ» 2/14/ 2008թ. գիտակրթական հանդես 

7.Բազմավեպը և մտավոր դաստիարակության պրոբլեմը,Գիտական հոդվածների 

ժողովածու «Մամուլը շրջիկ դպրոց է», Երևան, 1996թ.  

8.Բազմավեպը և բարոյական դաստիարակության պրոբլեմը,Գիտական հոդվածների 

ժողովածու,Երևան,1996թ. 

9. Պարույր Սևակի անձի և ստեղծագործության հոգեբանական կապի մի քանի 

հարցեր,Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, պրակ 1,ք. Ստեփանակերտ, 2009 

10.Հայեցի դաստիարակության հիմնախնդիրը և նրա իրականացման 

առանձնահատկությունները բարբառախոս միջավայրում,ԱրՊՀ գիտական 

տեղեկագիր, Ստեփանակերտ,1/19/,2009 

11. Երեխայի խոսքի զարգացման մի քանի առանձնահատկություններ,Հայոց լեզուն և 

գրականությունը դպրոցում, ամսագիր – 1983թ.թիվ 5 

12.Նորը տարրական ուսուցման համակարգում,Հայոց լեզուն և գրականությունը 

դպրոցում,ամսագիր, թիվ 2, Երևան, 1985թ. 



13.Կրտսեր դպրոցականի խոսքի ուսուցման մի քանի առանձնահատկությունները 

բարբառախոս միջավայրում, Հայկ. ԽՍՀ մանկ.ընկերությունների 

գիտ.աշխ.ժողովածու,ք.Երևան, «Լույս» հր.,1986թ.   

 

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ, ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ 

 

14.Հոգեբանություն /ուսումնական ձեռնարկ/,Ստեփանակերտ,1996թ. 

15.Մանկան հոգեբանության մի քանի հարցեր կամ ինչպես են «փիլիսոփայում» 

երեխաները,»Դիզակ  պլյուս»,հրատարակչություն, Ստեփանակերտ,  2011թ.  

16.»Արցախցի եմ ես»,Բանաստեղծությունների ժողովածու, Երևան «Նաիրի» 1990թ. 

17.»Ցայգալույս»,Բանաստեղծությունների ժողովածու, «Բաքու»1977թ. 

18.»Զույշ քայլեք, մարդիկ»,Բանաստեղծությունների ժողովածու, Երևան «Զանգակ-97» 

1999թ. 

19.»Ինչու են ժպտում նահատակները», Երևան, «Զանգակ-97»հրատ., 2001թ. 

20.»Սայլակներով պար»,Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2005թ. 

21. «Արև և արյուն»,ԼՂՀ ԳՄ «Վաչագան Բարեպաշտ» հրատարակչություն, Ստեփ. 

2013թ.,Ընտրանի Բանաստեղծությունների ժողովածու,»Դիզակ պլյուս», ՍՊՀ 

Ստեփանակերտ, 2008թ.  

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՄ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ 

22.Հայեցի դաստիարակությունը հումանիստական դաստիարակության գլխավոր 

նպատակներից է,Միջազգային կրթական գիտաժողով «Օտարերկրացիների 

ուսուցումը Հայաստանում,հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան ԵՊՀ հրատ.,2008թ. 

23.Ցեղասպանությունը և քաղաքական հոգեբանության մի քանի հարցեր,Միջազգային 

գիտաժողովի հոդվածներ,Եր.,2005թ. 

24. Անչափահասության տարիքի երեխաների դաստիարակության մի քանի 

առանձնահատկությունները Արցախի արդի պայմաններում,Միջազգային 

գիտաժողովի զեկուցումներ, ԵրՊՀ,1997թ.  

25. Դպրոցականի ներքին խոսքի  զարգացման մի քանի 

առանձնահատկություններ,Անդրկովկասի հոգեբանների  գիտաժողովի թեզիսներ 

ժողովածու, 1983թ. 

26.Կրտսեր դպրոցականների գրավոր խոսքի զարգացումը,Գիտաժողովի 

թեզիսներ,Ստեփանակերտ,1983թ.  

27. Կրտսեր դպրոցականի ներքին խոսքի զարգացման մի քանի 

առանձնահատկություններ,Հայկ. ԽՍՀ մանկ.ընկերությունների 

գիտ.աշխ.ժողովածու,ք.Երևան, «Լույս»հր.,1984թ. 



28.Հոգեբանական աշխատանքի խնդիրները  ԶՈւ  բարեփոխումների 

համատեքստումԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի 

անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժին, Համաբանակային 

գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր,Ստեփանակերտ,2011թ.  

29.Ապագա ռազմական  հոգեբանների պատրաստման առանձնահատկությունները, 

Համաբանակային գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր, Ստեփանակերտ,2011թ.  

 

 

 ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

MS- Windows, MS-Offise: Word, Internet. E- Mail և այլն 

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հայերեն և Ռուսերեն` ազատ, Անգլերեն` բառարանով:  

  
  

 

 


