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 Ծնվել   է   1980թ.  սեպտեմբերի  12-ին  Երևան  քաղաքում: 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 2003 - 2008 թթ.   Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական  համալսարանի  ասպիրանտուրա: 

 1997–2002թթ.  Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական   համալսարան,  Նախադպրոցական   

մանկավարժության    և   հոգեբանության   ֆակուլտետ,  կերպարվեստի   բաժին: 

 1987 – 1997 թթ.   Երևանի  Թիվ  68  միջնակարգ  դպրոց 

 

ԱՅԼ   ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ (ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐ)  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ 

 
2012թ.  Անցել եմ ՀՀ  ընտրական  հանձնաժողովի  կազմում  ընդգրկվելու մասնագիտական        

դասընթացներ  և  ստացել   որակավորման  վկայական:   

 

2012թ.   Մասնակցել  եմ    «Բանավեճի  նրբությունները  և  դրա  կիրառումը  ուսումնական   

պրոցեսում»  թեմայով  ինտերակտիվ ուսուցմանը: Ստացել  եմ  վկայական: 

 

2013թ.    Մասնակցել եմ ՀՊՄՀ տարիքային  և  մանկավարժական  հոգեբանության  ամբիոնի  և  

ՌԴ Չելյաբինսկի պետական մանկավարժական համալսարանի միջև կազմակերպված 

<<Ժամանակակից հոգեբանական պրակտիկում>> խորագրով  օնլայն սեմինարին:   

/ 2013թ. հոկտեմբերի 10/: 

 

2013թ. նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի <<Հայտնիր Քո Կարծիքը>> 

երիտասարդական դպրոցի, ԲԱՆԱՎԵՃԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ դասընթացի  <<Աշխատանք  

սկզբնաղբյուրների  հետ>> թեմայով   սեմինար  եմ  ներկայացրել: 

 

2013թ  Մասնակցել եմ «Ծիրանի» ՀԿ-ի, Բանակցության երևանյան կենտրոնի (CEN Yerevan) եւ 

«Զորակն» գիտակրթական երիտասարդական հիմնադրամի համատեղ կազմակերպած 

«մշակութային խնդիրներ եւ հաղորդակցություն»  խորագրով  երեկոյան դպրոցի 

դասընթացներին: /2013թ.01 նոյեմբեր – 29 դեկտեմբեր/: 

 

2013թ.   դեկտեմբերի 16-ին մասնակցել եմ  Եվրասիա   միջազգային  համալսարանում  

կազմակերպված  բանավեճի  ակումբների  համար  նախատեսված մասնագիտական  

սեմինարին։ Ես՝ որպես բանախոս ներկայացրել եմ  «Ինչպես  արդյունավետ  

նախապատրաստվել  բանավեճին»,  «Ժխտում  և  հակափաստարկ»  բաժինները: 

 



2014թ. Մասնակցել եմ  <Межнациональный поликультурный диалог в моноэтнической и 

полиэтнической образовательной среде/на примере Армении и России>, Սեմինար-քննարկմանը`   

18-19 սեպտեմբեր, 2014թ.: 

 

2015թ.   Մասնակցել եմ “IV международная научно-практическая конференция «Научный 

поиск»  г. Москва”.  (31 мая 2015 г.) : Ներկայացրել եմ հոդված: 

 

2015թ.     Մասնակցել եմ  «Վիքիկոնֆերանս  Երևան 2015» միջազգային  կոնֆերանսին,/ 

հունիսի 19-20, Երևան, Մատենադարան/: 

 
2015թ.    Մասնակցել եմ "Универсариум —  открытая система электронного образования",  

հեռավար      ուսուցման    հետևյալ   դասընթացին.   “СОВРЕМЕННОЕ  РУССКОЕ ИСКУССТВО”,  

/03 августа 2015 - 26 октября 2015/. Ստացել  եմ  վկայական: 

2015թ.   Մասնակցել եմ "Универсариум —  открытая система электронного образования",  

հեռավար  ուսուցման  հետևյալ դասընթացին.   “АЗБУКА   РИСОВАНИЯ” /26 октября 2015 - 28 

декабря 2015/. Ստացել  եմ  վկայական: 

 

2016г.  Սովորել եմ “Adobe Photoshop CS6” /18 նոյեմբեր 2015 - 18 փետրվար  2016/. Ստացել  եմ  

վկայական: 

2016г.   Սովորել եմ “CorelDRAW X 7 Graphic” /14 դեկտեմբեր 2015 - 14 մարտ 2016/. Ստացել  եմ  

վկայական: 

 

2016թ. Իմ ուսանողների  հետ (4  աշակերտ՝  ՀՊՄՀ  հենակետային վարժարանից  և  մեկ ուսանող՝  

ՀՊՄՀ   Սկզբնական  կրթության   ֆակուլտետից)   մասնակցել  եմ  Լիտվայի   

Հանրապետությունում  կայացած «Հատվող սահմաններ՝  երիտասարդության  փոխազդեցություն  

բանավեճի միջոցով» ֆորումին:   Այն իրականացել է  ЕС Erasmus  ու  «Լրացուցիչ   կրթության  և   

բանավեճերի   զարգացման   կենտրոնի» աջակցությամբ: /Օգոստոս/ 

 
 

 

 

2016թ. Արցախի պետական  համալսարանի  հետ  համագործակցության  շրջանակում 

անցկացրել եմ Կերպարվեստի   դասավանդման   վերապատրաստման  դասընթացներ  Արցախի  

Հանրապետությունում, որին  մասնակցել   են   մոտ  250 մանկավարժներ: /Նոյեմբերի  1-4-ը/: 

2017թ. Մասնակցել եմ  "Универсариум —  открытая система электронного образования",  

дистанционный курс “ТУФЕЛЬКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ: ДИЗАЙН ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ”,   /13 մարտ 

2017 - 15 մայիս  2017/. Ստացել  եմ  վկայական: 

2017թ.  Մասնակցել եմ   Универсариум —  открытая система электронного образования",  

дистанционный курс “РИСУЕМ  ТЕАТРАЛЬНОГО  ГЕРОЯ”,   /15 մայիս  2017 - 03  հուլիս 2017/. 

Ստացել  եմ  վկայական: 
 

 

 

2017թ.    Սփյուռքահայ   ուսուցիչների  վերապատրաստման  մեկամսյա ծրագրի  շրջանակներում  

անցկացրել եմ   կերպարվեստի   վերապատրաստման  դասընթացներ   մանկապարտեզի, 

տարրական ուսուցման, մեկօրյա դպրոցների, լրացուցիչ կրթության խմբերում: /Հուլիս/ 

 

 

 

https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX5LWc6MTJAhWkjXIKHd0gBK8QFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.coreldraw.com%2F&usg=AFQjCNE5jkNTVJ_Dl5mtp-EhHO_xD-oopw&sig2=2wwjiz9UEA0eXZGOyfABgQ


 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

2008 -  2017թթ.                                                       ՀՊՄՀ   Սկզբնական    կրթության       ֆակուլտետ, 

                                                                         Նախադպրոցական  մանկավարժության և 

մեթոդիկաների   ամբիոնի     դասախոս  

    

                                                                                   ՀՊՄՀ   Սկզբնական    կրթության ֆակուլտետի  

24.09.2012թ.- 01.09. 2017թ.                                                                     Բանավեճի   ակումբի   հիմնադիր     

                                                                                                                                                               ղեկավար 

  

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ  

 

       17. 05. 2012թ.           (Նախապաշտպանություն)   ԺԳ.00.02   «Դասավանդման  և   

դաստիարակության   մեթոդիկա»    մասնագիտությամբ   մանկավարժական  գիտությունների    

թեկնածուի    գիտական   աստիճանի   հայցման  համար: 

(ատենախոսության թեման  «Գեղարվեստական  գործունեությունը   որպես  երեխաների 

գեղագիտական  ճաշակի   ձևավորման  գործոն»):  

 

 

Տպագրված   աշխատանքներ 
 

1. «Նախադպրոցական  տարիքում  գեղարվեստական ճաշակի  ուղղորդված  ձևավորման 

անհրաժեշտության  մասին»:   «Մխիթար  Գոշ»  Գիտամեթոդական հանդես  

Հասարակական  գիտություններ հրատ.2007թ.  թիվ 2 [14 ]  էջ 133-136 

2. «Գեղարվեստական ճաշակի  էությունը և բնույթը»:   «Մխիթար  Գոշ»  Գիտամեթոդական 

հանդես  Հասարակական  գիտություններ հրատ.2007թ.  թիվ 2 [14 ]  էջ 136-139 

3. «Կերպարվեստային  գործունեությունը որպես  հոգեբանամանկավարժական  

հիմնախնդիր»   /Գեղարվեստական միտք  գիտական հանդես/,  «Զանգակ 97» հրատ., 

2009թ., թիվ 1. էջ 104-108 

4. «Պատկերացումների  և  ճանաչողական   գործընթացների  փոխազդեցությունը  

կերպարվեստում»   /Հոգեբանությունը և կյանքը    գիտական հանդես/, «Զանգակ-97» 

հրատ., 2010թ.,   թիվ 1-2. էջ 112-115 

5. «Կրտսեր  դպրոցականի  կերպարվեստային   գործունեության  հոգեբանական  

առանձնահատկությունները»    /Հոգեբանությունը և կյանքը/ գիտական հանդես,  

«Զանգակ-97»  հրատ., 2011թ., թիվ 1-2.էջ 152-156 

6. «Դեկորատիվ կիրառական աշխատանքը  ժամանակակից մանկապարտեզում» 

/Գիտամեթոդական հանդես  «Նախաշավիղ» 1. 2011թ./ Երևան  էջ 44-49 

7. «Բանավեճեր» տեխնոլոգիան  որպես  կրթական  և  դաստիարակչական  գործունեություն՝  

ուսանողական  ակումբային  խմբում»  Խ.Աբովյանի  անվան  հայկական  պետական  

մանկավարժական համալսարանի   90-ամյակին  նվիրված  գիտական կոնֆերանսի 

նյութերի ժողովածու  2012թ. 



8. «Ներառական ուսուցման իրականացման հիմնախնդրի առանձնահատկությունները» 

«Անընդհատ  (Շարունակական) պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման  

մեխանիզմների  ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության  համակարգում» 

Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու  2013   էջ 167-172 

 

9. “ДЕБАТЫ  КАК  МЕТОД  ОСВОЕНИЯ  СЛОЖНЫХ  ТЕМ”  (Материалы IV международной     

научно-практической конференции. «Научный поиск» Сборник научных трудов. 

Издательство  «Перо»г. Москва  (31 мая 2015 г.) էջ   120-123 / Сборнику материалов 

конференции присваивается международный индекс ISBN,  сборник  входит   в   

РИНЦ/.  

10. Расширение представления об обрядах (на примере кукол) // Молодой ученый. — 2016. — 

№25. — С. 605-607. 

11. Праздник весны Терендез // Воспитатель ДОУ №4 / 2017. — с. 62-65. 

 

Լեզուների իմացությունը                        Հայերեն - ազատ,    Ռուսերեն- ազատ,  Անգլերեն- բազային 

 

Համակարգչային    գիտելիքներ                                     MS word,   Excel,  Adobe Photoshop, CorelDraw,  

 

Հետաքրքրություններ                                                        Արվեստ,   հասարակական գործունեություն, 

                                                                 միջոցառումների    կազմակերպում,   ինտելեկտուալ  խաղեր: 

 

 


