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ԱՆԱՀԻՏ  ՊԵՏՐՈՍԻ ԱՐՆԱՈՒԴՅԱՆ 
 

Գիտական աստիճան 15.10. 2014 թ․ 

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու  

Կրթություն 

 

 2005-2009 թթ․ 

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական 

համալսարանի ասպիրանտուրա 

  1979-1983 թթ․ 

Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

Մանկավարժություն և դասավանդման մեթոդաբանություն 

մասնագիտություն 

Աշխատանքային փորձ 
/Պաշտոն, 

կազմակերպության 

անվանում/ 

 2006 թ-ից 

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական 

համալսարանի  Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս 

  2005- 2007 թթ. 

ՀՀ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի պետական 

մանկավարժական ուսումնարանի դասախոս 

  1995- 2005 թթ. 

ՀՀ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի պետական 

մանկավարժական ուսումնարանի տնօրեն 

  1992-1994 թթ. 

ՀՀ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Բ-4 թաղամասի  

 դպրոց-մանկապարտեզի վարիչ 

  1990-1992 թթ. 

ՀՀ «Մխիթար Սեբաստացիե կրթահամալիրի օրիորդաց վարժարանի 

տնօրեն /ավագ դպրոց/ 

  1983-1990 թթ. 

ուսուցիչ #137; #161; #183 դպրոցներում 

 

  2005 սեպտեմբեր – 2006 ապրիլ       

Բաց Հասարակության ինստիտուտի կողմից հովանավորվող 

«Երիտասարդ հաշմանդամների տնային կրթության 

ռազմավարության մշակում»- ծրագրի ղեկավար 

 

  2000, 2001, 2003, 2006 թթ.      

Լեզվի ուսուցիչ և միջմշակութային հաղորդակցության, 

փոխանակումների  օժանդակող ԱՄՆ «Խաղաղության կորպուսի» 

Հայաստանի Հ 8, Հ 9 ,Հ 11,  Հ 14 խմբերի    կամավորների ամառային 

եռամսյա դասընթացներում 
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  2004 թ. 

Ուսուցիչների վերապատրաստման՝ ՄԱԿ-ի Մանկական 

հիմնադրամի   հովանավորությամբ ստեղծվող մոդուլը կազմող 

աշխատանքային խմբի անդամ 

  2004 թ-ից  

«Քայլ առ քայլ» միջազգային   ասոցիացիայի ,Դեմոկրատակ 

կրթություն երեխաներինե ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ 

Հայաստանի Հանրապետությունից ( հրատ. Բուդապեշտում՝ 

Հունգարիա ): 

  2009 թ․ 

Ավագ դպրոցի օտար լզվի ուսուցիչների վերապատրաստման 

դասընթացների համակարգող /Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան 

պետական լեզվաբանական համալսարան/: Կրթության ազգային 

ինստիտուտ, Համաշխարհային բանկի ԾԻԳ: 

  2010 թ. հուլիսի  19-ից օգոստոսի 4-ը 

Ավագ դպրոցի օտար լեզվի ուսուցիչների 15-օրյա 

վերապատրաստումերի ծրագրի համակարգողֈ /Երևանի 

Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան/ֈ 

Կրթության ազգային ինստիտուտ, Համաշխարհային բանկի ԾԻԳ: 

Մասնագիտական 

վերապատրաստումներ 

 

 2019 թ.  Հունիս 10-11 

Սեմինար OAPA/ Բաց մատչելիության հրատարակչական մոդելի 

ձևավորում Հայաստանում/  third meeting 

Ծրագրի նպատակների ներկայացում տարբեր համալսարաններից 

ներկա գտնվող դասախոսական կազմին Երևան, Հայաստանի 

Ամերիկյան Համալսարան,Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի և 

Պետական կառավարման ակադեմիայի գրադարաններում բաց 

մատչելիության հրատարակչական մոդելի ձևավորում 

  2019 թ.    13.05 

Սեմինար,Կայուն հարթակի ստեղծում Հայաստանում բաց մատչելի 

հրատարակությունների Երևան, ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիա համար 

  2019 թ.   30. 01   

Սեմինար «Հեղինակային իրավունք և CC լիցենզիաներ, տեսակները 

և նրանց օգտագործումը բաց մատչելի բովանդակության մեջ» Երևան 

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան Հայաստանում բաց մատչելի 

հրատարակչական մոդելի ձևավորում 

  2018    21-24 ноября   

XIV Международный форум Диалог языков и культур СНГ и ШОС в 

XXI веке Республика Армения, г. Ереван 
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  2018 թ.   24.10 

Սեմինար Erasmus + Program Jean Monnet Activities Երևան Stimulating 

and research on the European Union foster dialogue netween academics 

and decision-makers in the EU and around the world 

  2013 թ. - առ այսօր 

Երևանի Մ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 

դասախոսների որակավորման դասընթացներում 

վերապատրաստրաստող /կիսամյակային դասընթաց 

դասախոսական, կազմի հետ , թեմա՝ Գնահատում, Թեստերի 

մշակման մեթոդաբանությունֈ 

 

  2008 թ.-դեկտեմբեր 

Մասնագիտական վերապատրաստում  ECML Գրաց, Ավստրիա / 

«Հեռավար ուսուցում իրականացնելու  հմտությունների և 

կարողությունների զարգացման հեռանկարները» թեմայով/: 

 

  2005 թ.-մարտ-հունիս          

Մասնագիտական վերապատրաստում ԱՄՆ  Վաշինգտոն նահանգի, 

Արևելյան Վաշինգտոն  համալսարանում /ք. Սփոքեյն/ - Ուսուցիչ 

վերապատրաստողի որակավորում- Հայաստանում Ավագ դպրոցի 

բարեփոխման և ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի 

ակադեմիական խմբի անդամ  

 

  2002 թ.- փետրվար-մայիս      

Մասնագիտական վերապատրաստում ԱՄՆ Ջորջ Մեյսոնի անվան 

համալսարանում /Ֆեյերֆաքս, Վերջինիա/ - Ուսուցիչ 

վերապատրաստողի որակավորում – Հայաստանում Միջին դպրոցի 

բարեփոխման և ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի 

ակադեմիական խմբի անդամ  

 

  1999 թ. -մարտ-հունիս            

Մասնագիտական վերապատրաստում ԱՄՆ Ջորջ Վաշինգտոնի 

անվան համալսարանում /ք. Վաշինգտոն/ - Ուսուցիչ 

վերապատրաստողի որակավորում-  Հայաստանում Տարրական 

դպրոցի բարեփոխման և ուսուցիչների  վերապատրաստման 

ծրագրի ակադեմիական խմբի անդամ 

 

Հրատարակումներ 

 

 1993 թ. 

«Թվաբանություն» I դասարան II մաս –գիրք-տետր           

«Թվաբանություն» II դասարան II մաս գիրք-տետր           

  1994 թ.  

«Այբբենարան» I դասարան 

«Թվաբանություն» I դասարան–գիրք-տետր           
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  1994 թ. 

«Թվաբանություն» I դասարան /I, II, III մասեր/–գիրք-տետրեր   

        

  1995 թ. 

«Թվաբանություն» II դասարան /I, II, մասեր/–գիրք-տետրեր           

«Թվաբանություն» III դասարան–գիրք-տետր           

«Մաթեմատիկաե»I դասարան II մաս–գիրք-տետր           

Այբբենարան I դասարան 

Մեթոդական ուղեցույց /Առաջին դասարանի ուսուցիչների համար/ 

Մեթոդական ուղեցույց II-IV դասարաններում թվաբանություն 

դասավանդող ուսուցիչների համար  

 

  1996 թ.  

«Մաթեմատիկա» II դասարան, I մաս–գիրք-տետր           

«Մաթեմատիկա» III դասարան –գիրք-տետր           

 «Մաթեմատիկա» /Կրտսեր դպրոցի ծրագիր/ 

 «Մեթոդական ուղեցույց ուսուցիչների և ծնողների համար» 

/ուսուցումն առաջին դասարանում/ 

Մեթոդական ուղեցույց ուսուցիչների և ծնողների համար /ուսուցումը 

երկրորդ դասարանում/ 

Մեթոդական ուղեցույց ուսուցիչների և ծնողների համար /ուսուցումը 

երրորդ 

դասարանում/ 

 

  1997 թ. 

«Մաթեմատիկա» II դասարան, II մաս–գիրք-տետր     

  2001 թ. 

«Բազմաբնույթ մտածողության տեսության կիրառունը  

ուսուցման վաղ շրջանում» /Ձփռնարկ տարրական դպրոցի ուսուցչի 

համար/ 

Հայաստանում տարրական դպրոցի բարեփոխման և ուսուցիչների 

վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում /ԱՄՆ 

պետդեպարտամենտ, ԱՅՐԵՔՍ/ 

 

«Ուսումնառությունն ու դասավանդումը կրտսեր դպրոցում» 

Ձեռնարկ  տարրական դպրոցի ուսուցչի համար/ 

Հայաստանում տարրական դպրոցի բարեփոխման և ուսուցիչների   

վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում /ԱՄՆ 

պետդեպարտամենտ, ԱՅՐԵՔՍ/ 

  2002 թ. 

ՍԵՄԻՆԱՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

Ձեռնարկ ուսումնական ծրագրեր մշակող մասնագետների համար 

Հայաստանում միջին դպրոցի բարեփոխման և ուսուցիչների      
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վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում /ԱՄՆ 

պետդեպարտամենտ, ԱՅՐԵՔՍ/ 

     

 ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎԻՍՏԱԿԱՆ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ձեռնարկ ուսուցիչների համար 

Հայաստանում միջին դպրոցի բարեփոխման և ուսուցիչների   

վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում /ԱՄՆ 

պետդեպարտամենտ, ԱՅՐԵՔՍ/ 

 

 ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ 

ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

Ձեռնարկ ուսուցիչների համար 

Հայաստանում միջին դպրոցի բարեփոխման և ուսուցիչների   

վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում /ԱՄՆ 

պետդեպարտամենտ, ԱՅՐԵՔՍ/ 

 2003 թ. 

ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԹԵՄԱՏԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ 

Ձեռնարկ տարրական դպրոցի ուսուցիչների պատրաստմաան և 

վերապատրաստման համար 

Հայաստանում տարրական դպրոցի բարեփոխման և ուսուցիչների   

վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում /ԱՄՆ 

պետդեպարտամենտ, ԱՅՐԵՔՍ/ 

 

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

Ձեռնարկ ուսուցիչների վերապատրաստման համար 

Հայաստանում տարրական դպրոցի բարեփոխման և ուսուցիչների   

վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում /ԱՄՆ 

պետդեպարտամենտ, ԱՅՐԵՔՍ/ 

  2004 թ․ 

Մասնագիտական  զարգացման  ձեռնարկ  ուսուցիչների համար   /Ա. 

Արնաուդյան,  Ա. Գյուլբուդաղյան,  Ս. Խաչատրյան և ուրիշ. -Եր.: 

Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատ.,/ 

 

Սեմինարավարի ուղեցույց /Ա. Արնաուդյան, Ա. Գյուլբուդաղյան և 

ուրիշ. -Եր.: Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատ., 2004./ 

  2006 թ․ 

«Հասարակագիտության  ուսուցման  արդի հիմնահարցեր»- 

ձեռնարկ մանկավարժների համար- Հայաստանում Ավագ դպրոցի 

բարեփոխման և ուսուցիչների   վերապատրաստման ծրագրի 

շրջանակներում /ԱՄՆ պետդեպարտամենտ, ԱՅՐԵՔՍ/ 
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«Հասարակագիտության  ինտեգրված ուսուցում» (Ուսումնական 

ծրագրերի մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ)-ձեռնարկ 

մանկավարժների համար- Հայաստանում Ավագ դպրոցի 

բարեփոխման և ուսուցիչների   վերապատրաստման ծրագրի 

շրջանակներում /ԱՄՆ պետդեպարտամենտ, ԱՅՐԵՔՍ/: 

  2008 թ. 

«Տանը և դպրոցում» - ձեռնարկ 5-7 տարեկան երեխաների, ծնողների 

և մանկավարժների համար: 

  2009 թ․ 

«Ուրախ գնացք» մանկական ուսումնական, ժամանցային ամսագրի 

խմբագրական խորհրդի անդամ: 

  2012 թ․ 

«Տանը և դպրոցում 2» -Մաթեմատիկա (ձեռնարկ 6-9 տարեկան 

երեխաների, նրանց հետ աշխատող մանկավարժների և ծնողների 

համար, «Էդիտ Պրինտ» հրատ.) 

  2013 թ․ 

Հայաստանում «Աղետների, ռիսկերի կանխարդելման» կրթական 

բաղադրիչի ակադեմիական խմբի անդամ /ՄԱԿ Մանկական 

հիմնադրամ/ համահեղինակ՝ 

o ուսումնական ձեռնարկի 

o ուսուցիչներին ուղղված մեթոդական ձեռնարիկի 

o աշակերտներին ուղղված աշխատանքային գրքույկների 

o ուսուցողական խաղի 

  2016 թ․   

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 

լեզվահասարակագիտական համալսարանի ,ԲԱՆԲԵՐ 

/Մաննկավարժություն և հասարակական գիտություններ, 2 

(35),Երևան 2016/ հանդեսում տպագրվել է, ՈՒՍՈՒՑՉԻ 

«ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՈՐԱԿՅԱԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ» 

վերնագրով հոդվածըֈ 

Պաշտոնական 

ընդդիմախոսություններ 

 2019 թ.-Հուլիս 

Պաշտոնական ընդդիմախոս՝ Հակոբ Գարիի Կիրակոզյանի 

«Ուսուցչի մասնագիտական պատրաստության համակարգերի 

ռազմավարությունը /Հայաստանի Հանրապետության և Մեծ 

Բրիտանիայի կրթական համակարգերի համեմատական 

վերլուծություն/» թեմայով ԺԳ․00.01.- ,,Մանկավարժության 

տեսություն և պատմություն,, մասնագիտությամբ մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման 

ատենախոսությանֈ 
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  2020 թ․ 

Պաշտոնական ընդդիմախոս ՌՈՒԶԱՆՆԱ  ԷԴՎԱՐԴԻ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻ «ՏԵՔՍՏԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ 

ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ թեմայով ԺԳ. 00.02 – 

«Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա» (անգլերեն  լեզու) 

մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի 

գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  

 

Պաշտոնական ընդդիմախոս Լիլիթ Ալբերտի Օհանյանի «Ավագ 

դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական մոտիվացիայի զարգացումը 

որպես կառավարման հիմնախնդիր»  թեմայով ԺԳ․ 00.01.- 

«Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»  

մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի 

գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  

  2020 թ.  

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 

լեզվահասարակագիտական համալսարանի «ԲԱՆԲԵՐ» 

/Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ/ ՈՒՍՈՒՑՉԻ 

ԿՈՂՄԻՑ ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Վերնագրով հոդված 

Տեխնիկական 

կարողություններ 

Համակարգչի գործածում / Microsoft Word, Excel, Power Point, ZOOM, 

Moodle/ 

Ինտերնետ կապի և էլ.-փոստի գործածում 

Սոցցանցային հաղորդակցության ձևեր /գործիքներ/ 

Լեզուներ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն  

 


