
ԷՄԻԼՅԱ ՌԱԴԻԿԻ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ 
 

Գիտական աստիճան Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 

 

Կրթություն         1996-2001թթ.    

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան, տարրական կրթության 

և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ,  դեֆեկտոլոգիայի բաժին 

 2001-2006թթ.  

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան, հատուկ 

մանկավարժության ամբիոն, հայցորդ 

 

Աշխատանքային փորձ 

 

 2020թ-ից 

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի 

Բովանդակային մշակումների բաժնի մասնագետ: 

 2017թ.-ից  

Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, Հատուկ և ներառական կրթության 

ֆակուլտետի ԳՈւՄԽ անդամ 

 16.11.2015-2019թթ.  

«Ջունիոր Քլաբ» մանկապարտեզ, լոգոպեդ 

 01.09.2014թ.-ից   

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան, լոգոպեդիայի և 

վերականգնողական թերապիայի ամբիոն, դասախոս       

 2002թ.-ից առ այսօր  

«Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական 

համալիր» ՓԲԸ,  լոգոպեդ 

 2004-2010թթ.   

Երևանի «Հրաչյա Աճառյան»  համալսարան, ավագ  

դասախոս 

 

Վերապատրաստումներ 

 

 2020թ. հոկտեմբերի 26-նոյեմբերի 9  

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Հատուկ և ներառական 

կրթության ֆակուլտետի դասախոսների համար 

կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց 

 2020թ. Օգոստոս  

EduArmenia 2020  Հայաստան–Արցախ-Սփյուռք 

աշխատաժողով 

 2020թ. հունիսի 22-27 

 «Պարադիգմա»  կրթական հիմնադրամի  Edcamp Armenia 

2020 ուսուցչական առցանց համաժողովում հանդես եմ եկել 

որպես խոսնակ՝ ներկայացնելով «Ստեղծագործական 

մտածողությունը զարգացնող մեթոդները կրթական 

գործընթացու» " թեման: 

 18.04.2019-20.04.2019թ.   

Միջազգային Բակալավրիատի դպրոցների ամենամյա 

գիտաժողովին որի ընթացքում հանդես եմ եկել որպես 

«Логопедическое сопровождение детей с особыми 



образовательными потребностями»  в школе 

Международного бакалавриата «Лицей Ширакаци»  թեմայով 

սեկցիայի վարող:   

 22.11.2018-23.11.2018թ  

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորված, «Արև»  

երեխայի զարգացման հիմնադրամի կողմից 

կազմակերպված՝ «Խոսքի խանգարումներ» -տեսություն և 

պրակտիկա»  դասընթացին՝ 9 ժամ ծավալով, 

դասընթացավար՝ Պորտուգալիայի ԱՐՍԻԼ 

Վերականգնողական ծառայությունների տնօրեն՝ Ժոաո 

Կանոսսա Դիաս:  

 1.11.2018թ-2.11.2018թ.  

Էրգոթերապիայի չորրորդ համակովկասյան գիտաժողով՝ 

«Էրգոթերապիայի ստեղծարարական մոտեցումները 

կրթական և վերականգնողական ոլորտներում»: 

 5.10.2017թ.-6.10.2017թ. 

 «Seminar and promoting lifelong learning in Armenia through 

validation of prior Non formal and informal learning» թեմայով 

սեմինար 

 8.07․2017թ․- 9․07․2017թ․ 

 Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի և Ռեքավերի 

քոլեջի կողմից կազմակերպված «Հոգեբանական 

ախտորոշման հիմունքները նկարչական արտթերապիայի 

միջոցով, մաս 1-ին» տեսագործնական դասընթաց (12 ժամ 

ծավալով)ֈ  

 29-06.2017թ.-30.06.2017թ. 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում մասնակցել եմ ԱՄՆ-ի 

Մինեսոտայի համալսարանից հրավիրված դասախոսների 

հետ համատեղ իրականացվող գիտագործնական կլոր-

սեղանին՝ «Հետազոտական մեթոդներ, վիճակագրական 

վերլուծություն» թեմայով: 

 2016թ. հոկտեմբերի 04-07 

 «Վեգետատիվ կոմայում գտնվող հիվանդներ» 

կազմակերպության կողմից իրականացված՝ «Ծանրագույն 

հիվանդություններով տառապող մարդկանց բժշկական 

սպասարկում»  

 12.03.2016թ.  

Կլինիկատեսական ուսուցանող 3 ժամյա դասընթաց՝ 

«Ինտերսուբյեկտիվությունը մտավոր հետամնացություն 

չունեցող աուտիզմով երեխաների (Ասպերգերի 

համախտանիշ) դեպքում. ինտերսուբյեկտիվության 

խանգարումների հոգեախտաբանական դրսևորումները և 

կարգավորման առանձնահատկությունները 

(պատասխանատվության ընդունումը)» թեմայով: 

Դասընթացավար՝ Փարիզի Պիեր և Մարի Կյուրիների 

համալսարանի դասախոս, աուտիզմ ունեցող երեխաների 

հետ իրականացվող աշխատանքում մասնագիտացված 

լոգոպեդ՝ Իզաբել Տանետ-Մորի: Կազմակերպիչներ՝  

Армянская Психоаналитическая Ассоциация, Армянский 



фонд Развития Психоанализа и Психотерапии. 

 13.02.2016թ.-07.03.2016թ.  

Վերապատրաստման 30-ժամյա դասընթաց՝ «Նկարների 

փոխանակմամբ հաղորդակցման համակարգի / PECS /  

ուսուցում»  թեմայով 

 2015թ. հոկտեմբերի 13-15  

«Պերկինս ինտերնեյշնլ» ծրագրի կողմից ՀՊՄՀ-ում  

կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց՝ 

«Տեսողության խնդիրներ և բազմակի խանգարումներ 

ունեցող երեխաների կրթությունը» թեմայով 

 06.10.14թ.-09.10.14թ.  

«Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով և ապալիկ 

սինդրոմով հիվանդների բուժման հնարավորությունները», 

սեմինար՝ անցկացված Երևանում գերմանական 

դեսպանատան աջակցությամբ 

 2014թ. հոկտեմբերի 24 

 «Տարրական դպրոցի զարգացման հեռանկարները 21-րդ 

դարում»,  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան, Երևանի «Անանիա 

Շիրակացու անվան ճեմարան» կրթահամալիր» ՓԲԸ: 

 06.05.13թ. – 07.05.13թ.  

«Մոնտեսսորի սիթի»  երեխաների զարգացման կենտրոն, 

«Մոնտեսսորի-մեթոդ առողջապահական 

տեխնոլոգիաներ»,  սեմինար` 6 ժամ ծավալով: 

 22.10.12թ. -29.10.12թ     

 ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ, հատուկ մանկավարժների համար   

կազմակերպված վերապատրաստման  30 ժամյա  

դասընթաց (Վկայական N Ա/23229) 

 22.03.07թ. - 24.03.07թ. 

 «Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն»,  

«Լոգոպեդական աշխատանքը հանրակրթական դպրոցում»  

վերապատրաստման դասընթաց 

 29.01.07թ. - 02.02.07թ.   

«Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն»,  

«Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում»,  

վերապատրաստման դասընթաց 

 27.04.06թ. – 12.05.06թ.   

«Կակազողների խոսքի կայուն կարգավորման» մեթոդիկայի 

տեսական ու գործնական հիմունքների ուսուցման 

դասընթաց, վերապատրաստող` մանկավարժական 

գիտությունների թեկնածու,    պրոֆեսոր` Լ. Զ. 

Հարությունյան 

 2006թ. հունվար-մարտ  

Երևանի «Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան-

գիտակրթական համալիր»,  «Ժամանակակից 

հոգեբանական մեթոդներ. մետամոդել», թրեյնինգ 

 13.04.05 – 15.04.05թ.   

«Արաբկիր բժշկական համալիր», «Հիվանդանոցային 

դպրոց-Հատուկ կրթություն-Զարգացողական 



մանկաբուժություն», վերապատրաստման դասընթաց 

 2005թ. հունվար-ապրիլ 

 «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան-

գիտակրթական համալիր»  «Ժամանակակից 

հոգեբանական մեթոդներ. խարսխման տեխնիկաներ»,  

թրեյնինգ 

 

Մասնակցություն 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ 

ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ 

 

 29.11.2017թ.  

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի և Unicef-ի համատեղ 

<<Ներառական կրթության արդյունավետության 

բարձրացման ուղիները Սյունիքի մարզում>> ծրագրի 

ամփոփման կոնֆերանսին, որի ընթացքում որպես 

զեկուցող ներկայացրել եմ ծրագրի 3-րդ փուլի 

արդյունքները: 

 6.11.2017թ.-11.11.2017թ.  

Սիսիան քաղաքում  Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի և Unicef-ի 

համատեղ <<Ներառական կրթության արդյունավետության 

բարձրացման ուղիները Սյունիքի մարզում>> ծրագրի 3-րդ 

փուլին, որի շրջանակներում իրականացրել եմ 

մասնագիտական խորհրդատվական աջակցություն 

Սիսիան քաղաքի տարածքային մասնագիտական 

աջակցության կենտրոնում աշխատող մասնագետներին, 

ինչպես նաև թիվ 1, 2, 3, 4 հիմնական դպրոցներում, Շաքիի, 

Անգեղակոթի, Շաղատի միջնակարգ դպրոցներում և 

Աղիտուի ՆՈւՀ-ում  աշխատող հատուկ մանկավարժներին:  

 02.05.2017թ.-06.05.2017թ.  

<<Ներառական կրթության արդյունավետության 

բարձրացման ուղիները Սյունիքի մարզում>> ծրագրի 

շրջանակներում Սիսիան քաղաքում իրականացրել եմ 

վերապատրաստման հնգօրյա դասընթաց 

մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների 

և դպրոցների բազմամասնագիտական թիմերի  և, 

մասնավորապես, լոգոպեդների համար, որից հետո 

ընդգրկվել եմ ծրագրով նախատեսված՝ հրատարակման 

ենթակա ուսումնական նյութերի լոգոպեդական փաթեթի 

լրամշակման աշխատանքային խմբի մեջ: 

 22.04.2017թ.  

Որպես սեմինարավար հանդես եմ եկել Միջազգային 

բակալավրիատի դպրոցների ամենամյա 11-րդ 

գիտաժողովին՝ ներկայացնելով <<Специфика работы 

логопеда в школах Международного Бакалавриата>> թեման: 

 10.04.2017թ.  

ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված <<Ֆունկցիայի միջազգային 

դասակարգում>> թեմայով հանդիպում-քննարկմանը, որին 

մասնակցում էին ՀՊՄՀ-ի Հատուկ կրթության ֆակուլտետի 

դասախոսներ և Հանրապետական ԲՀՄ գնահատման 

կենտրոնի ներկայացուցիչներ: 

 2017թ. մարտի 31 

 Իրականացրել եմ լոգոպեդական անվճար 



խորհրդատվության օր Երևանի Կենտրոն համայնքի թիվ 17 

ՆՈւՀ-ում, որի շրջանակներում իրականացրել եմ 6 

երեխաների լոգոպեդական հետազոտություն և 

խորհրդատվություն նրանց ծնողների համար:  

 16.02.2017թ.  

 ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված <<Ապագա մանկավարժների 

կրթության և գործող մասնագետների վերապատրաստման 

ուժեղացումը ներառական կրթության համատեքստում>> 

խորագրով կլոր սեղան 

 2016թ. նոյեմբերի 14  

<<Շանթ>> հեռուստաընկերության հրավերով մասնակցել 

եմ <<Առավոտը Շանթում>> ծրագրին, որի ընթացքում 

իրականացրել եմ լոգոպեդիային առնչվող մի շարք 

հարցերի լուսաբանման աշխատանք: 

 2016թ. հոկտեմբերի 24-28 

<<Ներառական կրթության ոլորտում աշխատող 

մասնագետների պատրաստման և գործող մասնագետների 

վերապատրաստման դասընթացների հզորացում» ծրագրի 

երկրորդ փուլին, որի շրջանակներում ունեցել եմ 

գործուղում Մեղրի քաղաք, որտեղ անցկացրել եմ Մեղրու 

թիվ 2 ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցի 

լոգոպեդի հարցում և ներառական կրթական ծրագրում 

ընդգրկված երեխաների լոգոպեդական հետազոտում:  

 2016թ. հոկտեմբերի 14  

ՀՀ Կրթության և գիտության և ՀՀ Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարությունների և Գյումրու 

Մ.Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ 

ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմակերպված ՀՀ անկախության 25- 

ամյակին նվիրված՝ <<Ներառական կրթության 

հիմնախնդիրները>> խորագրով հանրապետական 

գիտաժողովին, որի ժամանակ հանդես եմ եկել՝<<Լոգոպեդի 

և ուսուցիչների համագործակցությունը՝ որպես կրթական 

գործընթացի կարևոր բաղկացուցիչ>> խորագրով 

զեկուցմամբ: Նույն վերնագրով հոդվածը ներկայացվել է 

տպագրության նոյեմբերի 15-ին: 

 2016թ. հոկտեմբերի 13 

 ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված՝ <<Բարձրագույն 

կրթության բարեփոխումները ներառականության 

համատեքստում>>   միջազգային աշխատաժողովին, որի 

շրջանակներում հանդես եմ եկել՝ որպես <<Լոգոպեդիայի 

առկա խնդիրները. տեսությունից դեպի պրակտիկա>> 

խորագրով  4-րդ կլոր սեղանի վարող: 

 2016թ. մայիս-հուլիս  

ՀՊՄՀ-ի  եվ  UNICEF-ի կողմից իրականացվող՝ 

«Ներառական կրթության ոլորտում աշխատող 

մասնագետների պատրաստման և գործող մասնագետների 

վերապատրաստման դասընթացների հզորացում» ծրագրի 

առաջին փուլին, որի շրջանակներում մշակել եմ Սյունիքի 

մարզի ներառական կրթություն իրականացնող 



դպրոցներում աշխատող լոգոպեդների՝ մասնագիտական 

հարցերին իրազեկվածության գնահատման հարցարան, 

ինչպես նաև ԿԱՊԿՈւ դպրոցականների և 

նախադպրոցականների լոգոպեդական հետազոտման 

առաջադրանքների փաթեթներ: 

 2016թ. հունիսի 20-22  

ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպվող <<Կրթության 

ժամանակակից հիմնախնդիրները>> խորագրով 

երիտասարդ գիտնականների միջազգային, ամառային 

դպրոցին, որին ներկայացրել եմ հեղինակային նախագիծ՝ 

<<Լոգոպեդական փաստաթղթերի դերը դպրոցի 

լոգոպեդական աշխատանքի արդյունավետ 

կազմակերպման գործընթացում>> խորագրով: 

 2016թ. մարտի 24  

Հանդիպում-քննարկում Երևանի Կենտրոն համայնքի թիվ 

17 ՆՈւՀ-ում  

 2015թ. նոյեմբերի 18 

 Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում 

կազնակերպված՝ <<Էրազմուս+  ծրագրի տեղեկատվական 

օր Երևանում>>  թեմայով աշխատաժողով 

 2015թ. նոյեմբերի 6 

 ՀՊՄՀ-ի բազային՝ թիվ 57 դպրոցի լոգոպեդ Ա.Բաբայանի 

հրավերով անց եմ կացրել հանդիպում-քննարկում դպրոցի 

տարրական դասարանների ուսուցիչների հետ  

 2015թ. հոկտեմբերի 13-15 

 Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարանում 

կայացած՝ <<ԵՄ Թվինինգ>> ծրագրի կողմից 

կազմակերպված աշխատաժողով՝ 

<<Պրոֆեսորադասախոսական կազմի     մանկավարժական 

հմտությունների    զարգացում>> թեմայով 
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