
ԱԼԻՆԱ  ՏԻԳՐԱՆԻ  ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 

Գիտական աստիճան 

 

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

 2017 թ.  

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 

«Նախադպրոցական տարիքում վախերի 

հաղթահարումը նորմայում և ախտաբանության 

մեջ», «Բժշկական հոգեբանություն» «028 Թերապիա» 

մասնագիտական խորհուրդ 

Կրթություն  2011-2016 թթ.  

ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի 

հայցորդ 

Աշխատանքային փորձ 
/Պաշտոն,  
կազմակերպության 
անվանում/ 

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 

դասախոս 

 

 2021 թ․մինչ օրս  

Ապագայի լուծումներ ՀԿ, Հեռավար ուսուցման 

պլատֆորմի ստեղծման ծրագրի հոգեբան– 

փորձագետ 

 2021 թ․մինչ օրս  

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական 

կենտրոն, Բովանդակային մշակումների բաժնի 

մասնագետ 

 2020 թ․ մինչ օրս  

«Արև երեխաների» ՀԿ–ի հոգեբան–փորձագետ, 

խորհրդատու 

 2019 թ.  

ՀՀ ՍԱՀ և Վորլդ Վիժն միջազգային 

կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի 

կողմից իրականացվող «Ընտանեկան միջավայր և 

համայնքային ծառայություններ Հայաստանի 

երեխաների համար ծրագրի շրջանակներում»   

Կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող 

երեխաներին և նրանց ընտանիքներին տրամադրվող 

սոցիալական ծառայությունների ամբողջական 

փաթեթի մշակման աշխատանքներն իրականացնող 

հոգեբան- փորձագետ 

 2018 թ.  

Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակի և  Քայլ առ 

քայլ ՀԿ-ի Երեխայի զարգացման տարիքային 

չափանիշների վերանայման ծրագրի հոգեբան 

փորձագետ 

 2017 թ. առ այսօր  

Մուրզիլկա մանկապարտեզի հոգեբան-խորհրդատու 

 2016-2017 թթ. 

Dasaran կրթական ծրագիր «Մենք այնքան նման ու 

տարբեր» ծրագրի փորձագետ-խորհրդատու 



 2015-2016 թթ.  

ԱՄՆ ՄԶԳ և Մանկական զարգացման հիմնադրամ 

«Աջակցություն Հայաստանի սոցիալական ոլորտի 

բարեփոխումներին» ծրագրի օգնական-խորհրդատու 

 2015 թ.  

«Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում 

ծնողական ակումբի ստեղծում» ծրագրի փորձագետ 

 2015 թ.  

Վորլդ ՎԻժն Հայաստան «Աջակցություն ներառական 

կրթությանը» փորձագետ-վերապատրաստող 

 2015թ. առ այսօր  

Վորլդ ՎԻժն Հայաստան կազմակերպության  

Տավուշի, Սյունիքի, Արագածոտնի 

տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի 

երեխաների պաշտպանության ոլորտի 

վերապատրաստող-փորձագետ 

 2014-2015 թթ.  

ՄԱԿ-ի հիմնադրամ և ԱրԲես հիմնադրամ «Տավուշի 

մարզում երեխաների զարգացման խնդիրների վաղ 

հայտնաբերման և վաղ միջամտության ծառայության 

կազմակերպում » փորձագետ-վերապատրաստող 

 2013-2015 թթ.  

Քայլ առ քայլ ՀԿ «Ներառական կրթություն 

իրականացնող նախակրթարանների ուսուցիչների 

հոգեբանական վերապատրաստում» փորձագետ-

վերապատրաստող 

 2014 թ.առ այսօր  

ՀՊՄՀ Հատուկ և ներառական կրթության 

ֆակուլտետի հատուկ մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոնի դասախոս 

 2014 թ. ԵԱՀԿ  

«Հարկադիր աշխատանքի և մարդկանց թրաֆիքինգի 

բացահայտման հետազոտություն»-հոգեբան-

խորհրդատու 

 2013-2014 թթ. 

Մանկական զարգացման հիմնադրամ, Beeline 

«Բոլորը հավասար, բոլորը տարբեր» փորձագետ-

վերապատրաստող 

 2010-2013 թթ.  

Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, ԵՀ ծրագիր 

«Հայաստանում երեխաների հանդեպ բռնության 

նվազեցում» վերապատրաստող 

 2010-2018 թթ. 

Dasaran.am կրթական կայք.հոգեբան խորհրդատու 

 2009-2016 թթ. 

Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, հոգեբան, 

փորձագետ, վերապատրաստող 

 2004-2005 թթ.  



Վորդ Վիժն կազմակերպություն. Մալաթիայի 

մանկական կենտրոն.հոգեբան 

 2002-2004 թթ.  

Առաջնորդների զարգացման կենտրոն. 

դասընթացավար 

 2000-2012 թթ.  

ՄԵԼՏԵՔՍ Ա1+ Հեռուստալրագրողների և 

օպերատորների կուրսեր. դասընթացավար 

 1999-2006 թթ.  

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի 

Մանկավարժական ուսումնարան. հոգեբանության 

դասախոս 

Կարդացվող դասընթացներ 

 

 Բակալավրիատ  

Ներառական կրթություն, Հենաշարժիչ համակարգի 

խանգարումներ ունեցող երեխաների 

հոգեբանություն, Հոգեբանական օգնությունը 

հատուկ հոգեբանության մեջ, Վարքային 

խանգարումներ ունեցող երեխաների 

հոգեբանություն, Երեխաներ հետ իրականացվող 

հոգեթերապևտիկ աշխատանքների տեխնիկաներ 

 Մագիստրատուրա 

 Ներառական կրթության կազմակերպում, 

Ժամանակակից հոգեբանական ուղղությունները 

հատուկ հոգեբանության համակարգում, 

Մանկական տրավմայի հետ իրականացվող 

հոգեթերապևտիկ աշխատանքներ 

Գիտական 

հետաքրքրությունների 

շրջանակը 

 

 Նորմայում և ախտաբանութան մեջ 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների վախերի 

հաղթահարման մեթոդներ, կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների ու նրանց ընտանիքների հոգեբանական 

հիմնախնդիրներ 

Վերապատրաստումներ 

 

 2020 թ․  

«Կրթության հոգեբանների աշխատանքը արտակարգ 

իրավիճակներում» Կրթության հոգեբանների 

ասոցիացիա 

 2019 թ.  

«Հետտրվմատիկ սթրեսային խանգարումներ»: 

Երևան, Ռեքավորի քոլեջ 

 2018 թ.  

«Ինչպես դառնալ գրքասերև գրքերի միջոցով 

նպաստել լեզվի իմացության և գրագիտության 

զարգացմանը»: Երևան, Յունիսեֆի հայաստանյան 

գրասենյակ, Արև երեխայի զարգացման հիմնադրամ 

 



 2018 թ.  

«Խոսքի խանգարումներ.տեսություն և պրակտիկա»: 

Երևան, Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակ, Արև 

երեխայի զարգացման հիմնադրամ 

 2018 թ.  

«Զարգացման բարդ խանգարում՝ պոտենցիալ և 

հնարավորություններ»: Երևան, Յունիսեֆի 

հայաստանյան գրասենյակ, Արև երեխայի 

զարգացման հիմնադրամ 

 2017 թ. 

«Թեմատիկ ապերցեպտիվ թեստի կիրառման 

առանձնահատկությունները մանկական տարիքում», 

Երևան, Ռիքավրի հոգեսոցիալական աջակցության 

կենտրոն  

 2017 թ. 

«Մանկական տրավմաների ազդեցությունը», 

Երևան, ԱՆԻՄԱ հոգեբանական կենտրոն 

 2016 թ.  

«Մանկական հոգեթերապիայի հիմնական 

ուղղությունները», Երևան, ԱՆԻՄԱ հոգեբանական 

կենտրոն 

  2015 թ.  

«Երեխաների պաշտպանություն, հոգեսոցիալական 

աջակցություն», Իսրայել, Հաիֆա, MASHAV 

  2015 թ. 

«Ներառական կրթության մարտահրավերները» 

միջազգային կոնֆերանս, Երևան 

 2015 թ. 

«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի 

հիմնախնդիրները» խորագրով 5-րդ միջազգային 

գիտաժողով ԵՊՀ, Երևան 

  2015 թ. 

«ԶԼՄ-ներ եվ հոգեկան առողջություն» գիտաժողով, 

Երևան 

  2015 թ. 

«Արժանապատվություն և հոգեկան առողջություն» 

գիտաժողով, Հայկական հոգեբուժական 

ասոցիացիա, Երևան 

  2014 թ. 

«Գործառույթների միջազգային դասակարգման 

կիրառումը ԱրԲես առողջության կենտրոն 

  2014 թ. 

«ԱՍՀՆ հաշմանդամության ճանաչման 

բարեփոխումներ» Unicef Հայաստան, Երևան 

  2014 թ. 

«Արդի մարտահրավերներ. հոգեբանության և 

փիլիսոփայության հիմնախնդիրներ», ԵՊՀ, Երևան 

  2014 թ. 



«Դպրոցական հոգեբանական ծառայության 

հիմնախնդիրները» միջազգային կոնֆենանս, ԵՊՄՀ 

, Երևան 

  2014 թ. 

«Նոր մեթոդներ թմրամոլության և վնասակար 

կախվածությունների դեմ իրականացվող 

աշխատանքներում» Մանկական զարգացման 

հիմնադրամ, Երևան 

  2013 թ. 

«Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 

միջազգային կոնվենցիաների իրականացումը, 

Դասեր հարավային Կովկասի և Մոլդովայի փորձից» 

Միջազգային գիտաժողով, Վրաստան, Թբիլիսի 

  2013 թ. 

«Արքետիպեր.տեսություն և պրակտիկա» ԵՊՀ, 

Երևան 

 2012 թ. 

«Սեքսուալ առողջության բժշկական և 

հոգեբանական ասպեկտները» միջազգային 

գիտաժողով, Երևան 

  2012 թ. 

«Զարգացման մանկաբուժությունը այսօր և վաղը» 

միջազգային գիտաժողով, Արաբկիր առողջության 

կենտրոն, Երևան 

  2011 թ. 

«Իրավունքի և հոգեբանության խաչմերուկում» 
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