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Ծննդյան օր,  

ամիս, տարի 
 19 փետրվարի 1985 թ. 

Բարձրագույն և 

հետբուհական  

կրթություն 

 2016 թ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի 

գիտական խորհրդի որոշմամբ և ՀՀ Բարձրագույն որակավորման 

հանձնաժողովի հաստատմամբ 

Դոցենտի գիտական կոչում «մանկավարժություն» մասնագիտությամբ 

 2015 թ. ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Մանկավարժության 

– 065 մասնագիտական խորհրդի (ԵՊՀ) որոշմամբ և ՀՀ ԲՈՀ-ի հաստատմամբ 

     Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան 

 2002 – 2006 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական 

ինստիտուտի (ՖԿՀՊԻ) մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի կիրառական 

մարզաձևերի ամբիոնի «փրկարարական գործ» բաժին (գերազանց 

առաջադիմությամբ) 

      Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մանկավարժի, փրկարարի 
որակավորում 

Աշխատանքային 

փորձ և 

պաշտոններ 

 2017 թվականից «Այբ» դպրոց 

      Աշակերտական համայնքի համակարգող 

 2017 թվականից Քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների 

ինստիտուտ (IPSC), Breavis կազմակերպություն հետազոտությունների 

համակարգող 

 2017 թվականից «ԱՐ» Մարտարվեստների Ազգային Ֆեդերացիա 

       Քիք-բոքսինգի մարզիչ 

 2013 թվականից Երևանի «Շահամիր Շահամիրյան» կրթահամալիր 

«Ֆիզիկական կուլտուրա» ուսումնական առարկայի ուսուցիչ, մեթոդական 

միավորման քարտուղար, մանկավարժական խորհրդի անդամ 

 2016 թվականից Երևանի Հյուսիսային համալսարան 

 Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ 

 2016 թվականից Հայբուսակ համալսարան 

 Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ 

 2016-2017 թթ. Հայաստանի Քեմբրիջ միջազգային դպրոց 

       «Ֆիզիկական կուլտուրա» ուսումնական առարկայի ուսուցիչ 

 2016  թ. ԿԳՆ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» 

ծրագրի շրջանակներում հանրակրթության պետական կրթակարգի, 

պետական և առարկայական չափորոշիչները վերանայող աշխատանքային 

խմբի անդամ՝ անհատ խորհրդատու 

 2008-2016 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինսիտուտ 

Պրոֆեսոր Ա.Ա. Լալայանի անվան մանկավարժության և հոգեբանության 

ամբիոնի լաբորանտ, դասախոս, դոցենտ 

 2013–2014  թթ. Երևանի «Մխիթարէան կրթահամալիր» 

     «Ֆիզիկական կուլտուրա» և «Առողջ ապրելակերպ» ուսումնական 

առարկաների ուսուցիչ 

 2010–2013 թթ. Հայաստանի Սավատ ֆրանսիական բռնցքամարտի 

ֆեդերացիա փոխնախագահ, մարզիչ, հանրապետական կարգի մրցավար 

 2009–2013 թթ. «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» 

գիտակրթական համալիր»-ի Աառողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական 

դաստիարակության ամբիոն 

Երևան, Հայաստան Բջջ. հեռ.՝    +374 95 34 80 10 

Էլ-փոստ՝    ernestavanesov2012@gmail.com 

mailto:ernestavanesov2012@gmail.com


      «Ֆիզիկական կուլտուրա» և «Առողջ ապրելակերպ» ուսումնական 

առարկաների ուսուցիչ 

 2010–2011 թթ. «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» 

գիտակրթական համալիր»-ի «Հեքիաթ» ճամբարի (Հանքավան) պետ 

Դասավանդվող 

առարկաներ 

 «Դպրոցի կառավարում» (բակալավրիատ) 

 «Մանկավարժական հաղորդակցում» (բակալավրիատ) 

 «Մասնագիտության ներածություն» (բակալավրիատ) 

 «Ընդհանուր մանկավարժություն» (բակալավրիատ) 

 «Սոցիալական մանկավարժություն» (բակալավրիատ, մագիստրատուրա) 

 «Սպորտի մանկավարժություն» (բակալավրիատ) 

 «Ուսուցչի և մարզչի մանկավարժական վարպետության հիմունքները» 

(բակալավրիատ) 

 «Կրտսեր դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և 

մեթոդիկա» (բակալավրիատ) 

 «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսություն և մեթոդիկա» (բակալավրիատ) 

 «Բարձրագույն կրթության մանկավարժություն» (մագիստրատուրա) 

 «21-րդ դարի կրթության զարգացման հեռանկարներ» (մագիստրատուրա)  

 «Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներ» (մագիստրատուրա) 

 «Էթնոմանկավարժություն» (մագիստրատուրա) 

 «Ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» 

(մագիստրատուրա) 

 «Դպրոցականների սպորտայնացված (մարզականացված) ֆիզիկական 

դաստիարակության տեխնոլոգիա» (մագիստրատուրա) 

 «Ֆիզիկական կուլտուրա» (հանրակրթական դպրոց) 

 «Առողջ ապրելակերպի հիմունքներ» (հանրակրթական դպրոց) 

Վերապատ-

րաստման 

դասընթացներ 

  2015 թ. «Հանրակրթական դպրոցում «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի 

դասավանդման մեթոդական հիմքերը» ուսումնական ծրագրի և ձեռնարկի 

ներդրման վերաբերյալ դասընթացի (ՖԿՀՊԻ) 

  2014 թ. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և 

որակավորման բարձրացման դասընթացներ (ՖԿՀՊԻ) 

  2013 թ. Միջազգային Օլիմպիական Ակադեմիայի (ՄՕԱ) կողմից  

կազմակերպված դասընթացներ (Հունաստանի Աթենք և Օլիմպիա  

քաղաքներ) 

  2011 թ. ՀՀ դպրոցների ուսուցիչների շրջանում «Առողջ ապրելակերպ» 

առարկայի վերապատրաստման դասընթաց 

  2011 թ. ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության Ազգային Ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից 

հանրակրթական ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա 

ուսուցիչների համար իրականացված վերապատրաստման դասընթաց 

«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից 

  2009 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման  դասընթաց 

«Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ (ԵՊՀ) 

Գիտական 

գործունեություն 

 Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Դպրոցականների շարժողական 

պատրաստության մարզական ուղղվածության մեթոդիկան» 

 45-ից ավելի հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գիտամեթոդական 

աշխատություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, հոդվածներ 

 Զեկույցներով հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների 

(Ռուսաստան, Բելոռուս, Հունաստան և այլն) պարբերաբար մասնակցություն 

Հասարակական 

և այլ տեսակի 

աշխատանքներ 

 2017 թ. «Ես և իմ մարզական ընտանիքը» մարզաառողջարարակաան, սոցիալ-

ժամանցային, զարգացնող հեղինակային ծրագրի հիմնադիր 

 2015 թ. «Աջակցենք Սահմանամերձ Բնակավայրերին» քաղաքացիական 



նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ 

 2015 թ. «Ցատկ Հայաստան» բնապահպանական արշավի մասնակից 

 2014 թվականից մինչ օրս Ռուսաստանի Դաշնության Հարավային դաշնային 

շրջանի ֆիզիկական կուլտուրայի գիտամեթոդական խորհրդի անդամ 

 2014 թ. «ԷկոԽնձրիստան» վրանային ճամբարի (Խնձրիստան, Արցախի 

Հանրապետություն), ֆիզղեկ և բանախոս 

 2014 թ. «Հակածխախոտային ինտերակտիվ դպրոցի» (Շուշի, Արցախի 

Հանրապետություն) մենթոր 

 2013 թվականից ՖԿՀՊԻ կրթական համակարգի որակի ապահովման, 

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի աշխատանքային խմբի 

անդամ 

 2013 թվականից ՖԿՀՊԻ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 

կրթության որակի ապահովման պատասխանատու  

 2013 թվականից Միջազգային Օլիմպիական Ակադեմիայի անդամ 

 2013 թվականից  Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Ակադեմիայի անդամ 

մի շարք այլ միջոցառումներ 

Պարգևներ 

 2014 թ. Նիկոլ Գալանտերյանի անվան Բեմարվեստի մանկավարժական 

համալսարանի «Պատվավոր դոցենտ»-ի կոչում 

 2010–2013 թթ. Հայաստանի Սավատ ֆրանսիական բռնցքամարտի, K-1 և 

մարտական կարատե ֆեդերացիաների կողմից մարտարվեստում ներդրման 

համար 

 2005 թ. ՖԿՀՊԻ-ի հիմնադրման 60-ամյակին նվիրված ուսանողական 

գիտաժողովում լավագույն գիտական զեկույցով հանդես գալու համար 

 2004 թ. ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարության, ռուս–հայկական 

գործարար համագործակցության ասոցիացիայի և Համահայկական 

երիտասարդական հիմնադրամի կողմից տրվող «Գիտելիք» ուսանողական 

անվանական կրթաթոշակ 

 մի շարք պատվոգրեր, հավաստագրեր, դիպլոմներ 

Զինվորական 

ծառայություն և 

մարտական 

գործողությունների 

մասնակցություն 

 2016 թ. մասնակցություն Արցախի Հանրապետության պաշտպանական 

գործղություններին 

 2006–2008 թթ. ԼՂՀ Պաշտպանության Բանակ և ՀՀ Զինված Ուժեր 

     (տանկի հրամանատար, կրտսեր սերժանտ) 

Լեզուների 

իմացություն 

 հայերեն (մայրենի) 

 ռուսերեն (գերազանց) 

 անգլերեն (լավ) 

Համակարգչային 

ծրագրերի 

իմացություն 

 Windows, MS Office 2007, Internet 

Ընտանեկան 

կարգավիճակ 
 ամուսնացած 

 

 

 

 

 


