
ՔՆԱՐԻԿ ԱՍԼԱՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

Գիտական կոչում Դոցենտ 

Գիտական աստիճան Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 

Կրթությունը 

 

 1996-2000 թթ. 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական ինստիտուտի /հանալսարանի/ 

մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 

հայցորդ 

 

 1990-1995 թթ.  

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի ֆիզիկա և մաթեմատիկա բաժին /դիպլոմ՝ Ա 

№018758, տրված 1995թ. հունիսի 28-ին, ք. Երևան, գրանցման 

№ 189/ 

 

 2016 թ.  

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 

«Մաթեմատիկական մոդելավորումը որպես 

միջառարկայական կապերի իրականացման արդյունավետ 

միջոց», ԺԳ.00.02- «Դասավանդման և դաստիարակության 

մեթոդիկա» /մաթեմատիկա/ մասնագիտությամբ, Խ. Աբովյանի 

անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանում գործող մանկավարժության 020 

մասնագիտական խորհուրդ 

 

Աշխատանքային  

փորձ 
/Պաշտոն, 
կազմակերպության 

անվանում/  

 

 2020-2021 թթ. 

 «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի 

մաթեմատիկայի և հանրահաշվի դասընթացավար 

 

 2018 թ-ից մինչ օրս   

Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական 

Մանկավարժական Համալսարանի Մաթեմատիկայի և 

տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար 

 

 2016-2017 թթ.  

Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման 

տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամի՝   «Դասագրքերին 

և ուսուցչի ձեռնարկներին ներկայացվող պահանջների 



կիրառման մասին միջազգային փորձի ուսումնասիրում և ՀՀ-

ում օգտագործվող դասագրքերին և ուսուցչի ձեռնարկներին 

ներկայացվող չափորոշիչների կազմում» խորագրով 

դրամաշնորհային ծրագրի փորձագետ  

 

 2006 թ. մինչև օրս  

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան՝ մաթեմատիկայի և 

տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ 

 

 2015-2018 թթ. 

Մաթեմատիկական կրթության գիտական լաբորատորիա 

 

 2014-2018 թթ. 

 Երևանի Գր. Նարեկացու անվան 137 դպրոցի բնագիտական 

առարկաների գծով փոխտնօրեն 

 

 1996-2018 թթ.  

 Երևանի Գր. Նարեկացու անվան 137 դպրոց՝ մաթեմատիկայի 

և ֆիզիկայի ուսուցիչ 

 

 1993-1996 թթ. 

 Մասիսի երեկոյան /հերթափոխային/ դպրոց՝ մաթեմատիկայի 

և ֆիզիկայի ուսուցիչ 

 

Շնորհակալագրեր, 

հավաստագրեր, 

վկայականներ 

 

 2016 թ. 

Կրթական գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը 

նվիրված սեմինար  

 

  2015թ. 

Certificate «The issues of educational quality measurability and 

assessment» 

International Scientific Conference  

Դասընթացների վարում 

 

 Բակալավրի կրթական ծրագիր 
 Մաթեմատիկայի ներածություն 

 Մաթեմատիկայի տարրական դասընթացի տեսական 

հիմունքներ 

 Երկրաչափության տարրական դասընթացի տեսական 

հիմունքներ 

 Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի ուսուցման 

մեթոդիկա 

 Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 



 Կոգնիտիվ մաթեմատիկա 

 Ընտրովի դասընթաց` Սովորողների մաթեմատիկական 

սխալների կանխարգելման և հաղթահարման ուղիները 

 Ընտրովի դասընթաց`Մաթեմատիկայի դասագրքերին 

ներկայացվող պահանջները 

 Թվարկության համակարգերի ուսումնասիրման 

մեթոդաբանական մոտեցումներ 

 

Գիտական 

հետաքրքրությունների 

շրջանակ  

 

 տարրական, հիմնական և ավագ դպրոցների 

բնագիտամաթեմատիկական առարկաների 

միջառարկայական կապերի իրագործման մեթոդական 

մշակումներ 

 դասագրքերին և ուսուցչի ձեռնարկներին ներկայացվող 

չափորոշիչների կազմում,  

 մաթեմատիկայի առարկայական չափորոշիչների 

պահանջների գործնական մշակումներ 

/ուսումնամեթոդական փաթեթների, առաջադրանքների 

շտեմարանների, ուսումնական արդյունքների գնահատման 

գործիքների, թեստերի,  էլեկտրոնային ռեսուրների 

պատրաստում/ 

  մաթեմատիկայի ուսուցման հոգեբանամանկավարժական 

հիմունքներ 

 «Կոգնիտիվ մաթեմատիկա» ընտրովի դասընթացի 

ուսումնամեթոդական համալիրի մշակում 

 «Սովորողների մաթեմատիկական սխալների 

կանխարգելման և հաղթահարման ուղիները» ընտրովի 

դասընթացի ուսումնամեթոդական համալիրի մշակում 

 «Մաթեմատիկայի դասագրքերին ներկայացվող 

պահանջները» ընտրովի դասընթացի ուսումնամեթոդական 

համալիրի մշակում 

 «Թվարկության համակարգերի ուսումնասիրման 

մեթոդաբանական մոտեցումներ» ընտրովի դասընթացի 

ուսումնամեթոդական համալիրի մշակում 

 «Մաթեմատիկա,, և ,,Մաթ. դաս. մեթ. » ուսումնամեթոդական 

համալիրի մշակում 

 

 Հրապարակումներ  

 

1. Ընդհանրացնող կրկնությունները ավագ դպրոցի 

մաթեմատիկայի ուսուցման 

գործընթացում:Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ / 

Ա.Խ.Ղուշչյան, Ք.Ա.Հովհաննիսյան.-/.-Եր.:Էդիթ պրինտ, 

2019.-196 էջ: 



2. Из нашего опыта организации повторения в естественно- 

математических потоках старшей школы. Современные 

социально-экономические процессы: проблемы, 

закономерности, перспективы. Iv международной научно-

практической конференции. г. Пенза, РФ, 2018. 

3. The basic problem of formation of multidisciplinary competences 

in the process of mathematics teaching. Web of Scholar: 

Multidisciplinary Scientific Journal, 5(14), August 2017, Kiev, 

Ukraine. 

4. Интеграция дискретной математики в программу математики 

средней и старшей школы. Психология и педагогика: 

Методика и проблемы практического применения //Сборник 

материалов LVIII, 23 августа, Новосибирск, 2017. 

5. Ամփոփիչ կրկնությունների բովանդակության ընտրության և 

անցկացման մեր փորձը: Մաթեմատիկական կրթություն 5, 

Միջազգային գիտաժողով: Երևան, 2017: 

6. Psychological and Pedagogical Grounds of Applying Modelling 

Method in Teaching Students at Teacher Training (Pedagogical) 

Universities. Web of Scholar:Multidisciplinary Scientific Journal. 

7(16), October 2017, Kiev, Ukraine. 

7. Самостоятельные работы как форма развития творческого 

мышления учащихся//Конференция по психологии и 

педагогике. Оренбург, 2017. 

8. Педагогические условия внедрения инновационных 

технологий// Конференция по психологии и педагогике. 

Оренбург, 2017. 

9. Carleman’s inequality and mathematical problems for the gifted. 

Международная научная конференция «Образование, наука и 

экономика в вузах и школах.Интеграция в международное 

образовательное пространство»г. Горис, Армения, 28 сентября 

– 2 октября 2015 г. 

10. К вопросу о методе обучения математике сцелью повышения 

учебой мотивации учащихся. Международная научная 

конференция «Образование, наука и экономика в вузах и 

школах.Интеграция в международное образовательное 

пространство»г. Горис, Армения, 28 сентября – 2 октября 2015 

г. 

11. Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական  հոսքում  մի 

ինտերգրատիվ  դասընթացի մասին : Բնագիտական  

կրթության  հիմնախնդիրներին նվիրված  համահայկական  

4-րդ գիտաժողով (նյութերի ժողովածու )- Եր. Բնագետ 

հանդես. 2014: 



12. Միջառարկայական կապերի համակարգող և 

ընդհանրացնող գործառույթները:Մաթեմատիկան 

դպրոցում/գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 5,2013/: 

13. Ավագ դպրոցի ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքում ֆիզիկայի 

և մաթեմատիկայի միջառարկայականկապերի իրագործման 

մի դրվագի մասին:Մաթեմատիկայի ուսուցման 

գիտամեթոդական հարցեր (ժողովածու, պրակ 5), Երևան, 

«Յասոն», 2011: 

14.  Ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման 

բարձրացման եռաչափ մի մոդելի մասին: Հետբուհական և 

շարունակական կրթության հիմնախնդիրները. Միջազգային 

գիտական հոդվածների ժողովածու 4,2010: 

15.  Մաթեմատիկական մոդելավորունը որպես անձնուղղորդ 

մանկավարժական տեխնոլոգիայի իրագործման մի 

բաղադրիչ: Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական 

հարցեր./ժողովածու, պրակ 4/ 2010: 

16.  Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի միջառարկայական կապերի 

իրագործման դիդակտիկական 

համակարգը: Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական 

հարցեր./ժողովածու, պրակ 4/ 2010: 

 

Համակարգչային 

հմտություններ 

Windows 9×/2000/XP/2003/Vista7/8, Microsoft Office 

2003/2007/2010/2013,  Internet Use, Adobe Photoshop 
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