
ԱՐԹՈՒՐ ԱՐՄԵՆԻ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ 
 

Գիտական կոչում Դոցենտ 

Գիտական աստիճան Գիտությունների թեկնածու 

 

Կրթություն  1999 – 2004թթ. 

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ֆիզմաթ ֆակլուլտետ,  

«Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» բաժին  

 

 2004-2007 թթ. 

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ասպիրանտուրա (առկա) 

«Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա»  

Մասնագիտությամբ 

 

Աշխատանքային  

Փորձ 
/Պաշտոն,  
կազմակերպության 
անվանում/   

 2019թ. – մինչ օրս 

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան` 

Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» 

ամբիոնի վարիչ 

 2014 – 2015 թթ.    

GNC- ALFA CJSC, Rostelecom Armenia 

 2010թ. – մինչ օրս  

Ցանցերի կառավարման և մոնիտորինգի վարչության 

տեխնիկական բաժնի ավագ ճարտարագետ 

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան` 

Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» 

ամբիոնի դոցենտ 

 2007-2010 թթ.      

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան` 

«Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի» 

ամբիոնի դասախոս 

 2009 – 2010 թթ.  

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան` 

Գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար 

 2005 – 2010 թթ. 

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան` 

Համակարգչային բաժնի պետ 

 2004 – 2005 թթ. 

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան` 

Համակարգչային օպերատոր 

 

 



Հատուկ 

փորձառություններ 

 2019 թ. 

«Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվող «Հայաստանի բարձրագույն 

կրթության նորարարությունների մրցակցային 

հիմնադրամի» միջոցներից իրականացվող 

«Նախադպրոցական և տարրական կրթության 

արդիականացում ժամանակի պահանջներին 

համապատաս–խան մասնագետների պատրաստման 

միջոցով» ծրագրի շրջանակներում ՀՊՄՀ-ի 

Նախադպրոցական և Տարրական կրթության և մեթոդիկա 

մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

դասախոսական անձնակազմի՝ Adobe Animate CC ծրագրով 

անիմացիաների պատրաստման, դրանց մոնտաժման 

կարողությունների զարգացման նպատակով 

վերապատրաստ–ման մոդուլների մշակման և 

վերապատրաստման կազմակերպման խորհրդատու 

 2015թ.-ից մինչ օրս   

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի որակավորման բարձրացման «Ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաները կրթության ոլորտում» և «Տեղեկատվական 

նոր տեխնոլոգիաներ» դասընթացների վերապատրաստող:  

 2014թ.-ից մինչ օրս  

Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի կողմից դասավանդվող առարկաների 

ուսումնամեթոդական փաթեթների, առարկայական 

նկարագրերի և ուսումնական պլանների մշակման 

աշխատանքային խմբի ղեկավար 

 2004-2011թթ.         

ՀՊՄՀ-ի չափորոշիչների, ուսումնական պլանների, 

առարկայական ծրագրերի աշխատանքային խմբի անդամ 

 2010թ.  

«12-ամյա կրթական համակարգում դաստիարակության 

հիմնահարցերը և դրանց իրագործումը մաթեմատիկայի 

ուսուցման գործընթացում» գիտական թեմայի 

աշխատանքային խմբի անդամ 

 

Առանցքային 

մասնագիտական 

հմտություններ  

Բակալավրի կրթական ծրագիր 

 ՏՀՏ հենքային դասընթաց (անիմացիոն ծրագրային 

փաթեթներ), 

 կրթական պորտալներ և ռեսուրսներ, 

 ինֆորմատիկայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա, 

 ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, 

 ժամանակակից հեռահաղորդակցական ցանցեր, 

 կլիենտ-սերվեր տեխնոլոգիաներ: 

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

 ՏՀՏ՝ մասնագիտական ոլորտում (գրաֆիկական 

խմբագրիչներ և անիմացիոն ծրագրային փաթեթներ), 



 ժամանակակից հեռահաղորդակցական ցանցեր, 

 համակարգչային ցանցերի օգտագործումը ուսուցման 

գործընթացում, 

 Ընտրովի և հատուկ դասընթացներ: 

 

Համակարգչային 

գիտելիքներ 

 Ցանցային ադմինիստրատոր 

 Գրաֆիկական խմբագրիչներ (Adobe Photoshop, CorelDRAW 

և այլն) 

 Անիմացիոն և մոնտաժային ծրագրեր (Adobe Flash, Adobe 

Animate CC և այլն) 

 Microsoft office (Word, Excel, Power Point, Access) ծրագրային 

փաթեթ 

 Համակարգչի ծրագրային և տեխնիկական սպասարկում  

 

Վերապատրաստումներ 

 

 2015թ.          

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման 

բարձրացման դասընթաց 

 

 24.08.2015 թ.    

Cisco Networking Academy ,,IT Essentials” դասընթաց 

 

 29.09.2013 թ.  

Միջազգային որակավորման քննություն, Cisco Certified 

Network Associate (CCNA) industrial, (Certificate Verification № 

415931602425ASCJ) 

 

 2012-2013 թ.  

Cisco Networking Academy ,,Center of advanced technology 

researches'' CCNA Exploration դասընթաց  

 

Ձեռքբերումներ 

 

 2019թ.   

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

շնորհակալագիր՝ «100 ԳԱՂԱԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ» 

համահայկական երիտասարդական նորարարական մրցույթի 

կազմակերպման աշխատանքներին աջակցելու համար 

 

 2008թ.    

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր` 

ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 85-ամյակի կապակցությամբ 

 

 2004թ.   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի նախագահի 

«Մանկավարժության ապագա» մրցանակ 

 

Հոդվածներ 1. Ինքնուրույն աշխատանքը որպես ուսումնական 



գործունեության ձև «Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի 

ուսուցման գիտա-մեթոդական հիմնահարցեր» 

2. Դիսկրետ երկրաչափության ընտրովի հարցերը 

տարբերակված հոսքերում «Հայոց գրերի գյուտի 1600 

ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների, 

հայցորդների, ասպիրանտների միջբու-հական 

գիտաժողով»,   Աղավնաձոր, 2005 

3. Ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման 

տրամաբա¬նա¬կան¬-հոգեբանական կոորդինատների 

մեթոդի կիրառության մասին «Մաթեմատիկան 

դպրոցում», N 4-5    

4. Ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպումը 

երկրաչափության դասերին «Մաթեմատիկայի ուսուցման 

գիտա-մեթոդական հիմնահարցեր», Երևան, 2007 

5. Հանրակրթության ավագ դպրոցում մաթեմատիկայից 

ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման 

ինֆորմացիոն-կատեգորիալ մեթոդը «Մանկավարժական 

կրթություն. Հայացք դեպի ապագա» միջազգային 

գիտաժողովի հաղորդումներ, Երևան, 2007 

6. Ստեղծարարություն հասկացության տեսական եզրերը և 

գործնական պրոյեկտման սկզբունքները «Մաթեմատիկայի 

դասավանդման արդի մանկավարժական 

տեխնոլո¬գիաներ» Գիտամեթոդական աշխատանքների 

ժողովածու, պրակ. 2, Երևան, 2009 

7. Կոգնիտիվ ուսուցման մի քանի մոդելների մասին

 «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» 

միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան, 

2009 

8. Ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման 

բարձրացման եռաչափ մի մոդելի մասին «Հետբուհական և 

շարունակական կրթության հիմնախնդիրները» 

միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների 

ժողովածու, Երևան, 2010 

9. Բեռնուլիի թվերի և հանրահաշվական գումարների 

հաշվելու մասին (ավագ դպրոցի ֆիզիկամաթեմատիկական 

հոսքի գործառնության համատեքստում) «Մաթեմատիկայի 

ուսուցման գիտա-մեթոդական հարցեր», պրակ 4,  Երևան, 

2010 

10. Մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում կրթության 

բովանդակային բաղադրիչները որպես դաստիարակության 

միջոց  (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, «Յասոն» 

2010 

11. «Դիսկրետ մաթեմատիկա» բովանդակային գիծը 

մաթեմատիկայի ուսուցման համակարգում

 «Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման 

դարաշրջանում» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների 

ժողովածու (էջ 458-461), Ստեփանակերտ, 2012 



12. Software Module Development of Pupils’ Performance Statistical 

Analysis in Public School American Journal of Educational 

Science, Vol.2, No.2, Mar. 2016, Pub. Date: Mar. 9, 2016 

http://www.aiscience.org/journal/allissues/ajes.html?issueId=7038

0202 

13. The Influence Of Advertising And The Global Network On The 

Work Of A Travel Agency European Journal of Social Sciences 

Studies, Volume 2, Issue 6, 2017 

14. The Possession Of Information And Communication 

Technologies As A Key Competence Of The Teacher  IV 

international Scientific and Practical Conference <<Topical 

Problems of Modern Science and Possible Solutions>> 

INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL Web of Scholar 7(16), 

October 2017 

15. Самостоятельные работы как форма развития творческого 

мышления учащихся ,,Инновации и традиции в современном 

образовании, психологии и педагогике“ Сборник статей 
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