
ԹԵՐԵԶԱ ՅՈՒՐԻԻ ԱԶԱՏՅԱՆ 

 
Գգիտական կոչում Դոցենտ 

Գիտական աստիճան Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 

 Կրթություն  

 

 2002-2007 թթ.  

Հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) 

ամբիոնի հայցորդ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական 

պետական մանկավարժական համալսարան 

 1990-1995 թթ.  

Մասնագիտությունը` Հատուկ մանկավարժ-լոգոպեդ, 

Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ, Տարրական կրթության 

և դասավանդման մեթոդիկայի ֆակուլտետ, 

դեֆեկտոլոգիայի բաժին 

 2017 թ. ապրիլ  

Հաստատվել է կենսաբանական գիտությունների 

դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման «Տարրածական 

կողնորոշման խանգարումներով մտավոր 

հետամանցություն ունեցող երեխաների գլխուղեղի 

միջկիսագնդային անհամաչափության 

ուսումնասիրումը» ատենախոսության թեման  03.00.09 

«Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» 

մասնագիտությամբ 

 2007 թ. 

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

«Տարրական դասարանների մտավոր հետամնաց 

աշակերտների տարածական կողմնորոշման 

զարգացումը», ԺԳ 00.03 «Հատուկ մանկավարժութուն» 

մասնագիտությամբ, 020 

 

Աշխատանքային փորձ 
/Պաշտոն,  
կազմակերպության  
անվանում/ 

 2018 թ. –առ այսօր  

ՀՊՄՀ հատւոկմակավարժության և հոգեբանության 

ամբիոնի վարիչ 

 2019 թ.- առ այսօր  

 «Մանկավարժություն» մասնագիտական խորհրդի 

գիտական քարտուղար 

 2020 թ.- առ այսօր  

 Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական 

կենտրոնի ուսումնամեթոդական բաժնի մեթոդիստ  

 2011 թ.-առ այսօր 

Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 

դոցենտ 

Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան 

 2011–2017 թթ.  



Հատուկ կրթության ֆակուլտետի գիտության և 

հետբուհական կրթության գծով դեկանի տեղակալ 

 2006-2011 թթ. 

Հատուկ մանկավարժության /արատաբանության/ 

մասնագիտությունների գծով նախադպրոցական, 

սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկանի 

տեղակալ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան 

 2004-2011 թթ.  

Հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) 

ամբիոնի ասիստենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական 

պետական մանկավարժական համալսարան 

 2004-2006 թթ.  

Ավագ լաբորանտ Հատուկ մանկավարժության 

/արատաբանության/ ամբիոն, Խ.Աբովյանի անվան 

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

 2003 թ.  

Դասախոս – Մշակույթի ինստիտուտ 

 2002-2003 թթ.  

Աշխատակազմի ղեկավար – ԳապԷքս ՍՊԸ 

 2000 թ.  

Հատուկ հոգեբանության դասախոս - Լ.Սարգսյանի անվ. 

Բժշկական քոլեջ 

 1996-2000 թթ.  

Լոգոպեդ, դեֆեկտոլոգ - թիվ 8 հատուկ(օժանդակ) դպրոց 

 1989-1990 թթ.  

Գործավար, հատուկ բաժին, Խ.Աբովյանի անվան 

հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

 
Հիմնական 

վերապատրաստումներ 

 1995 թ. 

Հատուկ դասընթաց «Օգնություն սթրեսային վիճակում 

գտնվող երեխաներին»  UNICEF, Երևան  

 2008-2009 թթ. 

Դեպի կրթություն բոլորի համար-2 ծրագրի 

շրջանակներում «Հատուկ մանկավարժության 

հիմունքներ» առարկայական ծրագրի մշակման խմբի 

անդամ, «Հույսի կամուրջ»  ՀԿ,  «Առաքելություն Արևելք»  

ՀԿ,  վերապատրաստողների վերապատրաստող 

հավաստագիր  

 2009 թ. 

«Սոցիալական կրթություն», Community Connections, 

World learning /Միչիգան, ԱՄՆ/, հավաստագիր, Ծրագրի 

շրջանավարտ 

 2009 թ. 

Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման 

մեթոդների ուսուցում գիտական երկշաբաթյա սեմինար, 



վերապատրաստում /Գերմանիա-Հայաստան/, 

հավաստագիր,  

 2012-2014 թթ. 

Ներառական կրթություն «Հույսի կամուրջ» ՀԿ, 

«Առաքելություն Արևելք» ՀԿ, վերապատրաստողների 

վերապատրաստող հավաստագիր  

 2012-2013 թթ.  

«Perkins» միջազգային կազմակերպության /ԱՄՆ/ կողմից 

կազմակերպված գիտական սեմինարներ, 

վերապատրաստում /ԱՄՆ-Հայաստան/  

 2011-2013 թթ. 

Կրթական բարեփոխումներ ծրագրի «Հատուկ 

կրթություն» կրթական ծրագրերի վերամշակում, թիմի 

անդամ Համաշխարհային բանկ, Օուլու, Ֆինլանդիա, 

ՀՊՄՀ  

 2014 թ. նոյեմբեր  

ՀՊՄՀ, «Perkins» միջազգային կազմակերպության 

շրջանակներում կազմակերպված փորձի փոխանակման 

սեմիանրներ  / Ռուսաստան, Սերգիև-Պոսադ 

 2014 թ.սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 

ՀՊՄՀ «Perkins» միջազգային կազմակերպության»  /ԱՄՆ/ 

պայմանագրի շրջանակներում կազմակերպված փորձի 

փոխանակման սեմինրներ, սեմինարավար 

 2015 թ.նոյեմբեր  

«Էրազմուս»  միջազգային ծրագրի դասախոսների 

փոխանակման շրջանակներում թրեյնինգ –սեմինար  / 

Էստոնիա, Տալլին 

 2016 թ.ապրիլ  

 «ՍՈՐՍ» հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և 

նրանց ծնողների աջակցության հիմնադրամ, 

«Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների անհատական 

օգնող(ուղղորդող) հատուկ մասնագետների 

պատրաստում» վերապատրաստման անցկացում, 

վերապատրաստող  

 2017 թ. մարտ  

Նորվեգիա-Եվրասիա համագործակցության ծրագիր 

Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարության 

ֆինանսավորմամբ, Նորվեգիայի, Հայաստանի և 

Վրաստանի բարձրագույն կրթության 

համագործակցության ծրագիր  «Կառուցում ենք 

կամուրջներ-մտավոր զարգացման խանգարումներ 

ունեցող անձանց սոցիալականացում և մշակութային 

ներառում. Հայստանում, Վրաստանում բարձրագույն 

կրթության համակարգում գործնական  հիմքի 

զարգացման համատեքստում»  վերապատրաստման 

ծրագիր: Օսլոյի Ռուդոլֆ Շտայների համալսարան- քոլեջ, 



Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան, Թբիլիսիի պետական 

համալսարան: / Նորվեգիա, Օսլո 

Դրամաշնորհային, 

միջազգային ծրագրեր 

 

 2005 թ. 

 Ներառական կրթության չափորոշիչների մշակում, 

«Հույսի կամուրջ» ՀԿ, «Առաքելություն Արևելք» ՀԿ,  ՀՀ ԿԳ 

նախարարություն 

 2011-2012 թթ. 

 «Ներառական կրթություն» 4 առարկայական ծրագրերի 

մշակում Ê.²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí.ÐäØÐ, ¦²é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ²ñ¨»Éù§ 

¹³ÝÇ³Ï³Ý Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, ¦ÐáõÛëÇ 

Ï³Ùáõñç§ ÐÎ ¨ üÇÝÉ³¹Ç³ÛÇ úáõÉáõ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý 

 2015 թ –ից  

Կրթության որակի փորձագետ ANQA  մասնագիտական 

կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն 

հիմնադրամ, «Mahatma» միջազգային ծրագիր 

 2016 թ. Դեկտեմբեր 

«Որակովորումների ազգային և ոլորտային 

շրջանակների իրականացումը ՀՀ-ում» Տեմպուս 

«Արմենկա», Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

 2016 թ.  

Նուբարաշենի երեխայի և ընտանիքի աջակցության 

կենտրոնի, «Սոցիալական հոգածության ցերեկային 

կենտրոնների երեխաներին սոցիալական 

ծառայությունների տրամադրում» ծրագրի 

չափորոշիչների կազմում, ծրագրի փորձագետ, ՀՀ 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 

 2016 թ.-առ այսօր  

«Զարգացնել ներառական կրթությունը 

համալսարանական ծրագրերում»  UNICEF 

հայասատանյան գրասենյակ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ,  

ԱՄՆ 

 2016թ.-առ այսօր  

 «Ապագա մանկավարժների կրթության և գործող 

մասնագետների վերապատրաստման ուժեղացումը 

ներառական կրթության համատեքստում» 

 2017 թ.,ապրիլ  

«Ներառական կրթության ուղեցույց» հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց հետ Հայաստանում  աշխատող 

մասնագետների, ծնողների, ուսաննղերի համար UNICEF 

հայասատանյան գրասենյակ, Մինեսոտաի 

համալսարան, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ /Մինեապոլիս, 

Մինեսոտա, ԱՄՆ/ փորձագետ: 

 2018 թ., փետրվար 



«Ներառական կրթության ուղեցույց» հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց հետ Հայաստանում  աշխատող 

մասնագետների, ծնողների, ուսաննղերի համար UNICEF 

հայասատանյան գրասենյակ, Մինեսոտաի 

համալսարան, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ /Մինեապոլիս, 

Մինեսոտա, ԱՄՆ/ համահեղինակ: 

 
Ակադեմիական 

փոխանակման ծրագրեր 

 

 2017 թ. մարտ  

 Մ. Տանկի անվան Բելառուսի պետական 

մանկավարժական համալսարանի, «Ներառական 

կրթության ինստիտուտ» «Ներառական կրթության 

տեսություն և պրակտիկա» դասընթաց /24 ժամ/, 

հրավիրված դասախոս /Մինսկ, Բելառուս/ 

 2017 թ.  

«Էրազմուս պլուս» ակադեմիական փոխանակման 

ծրագրի շրջանակներում Չեխիայի Պարդուբիցեյի 

համալսարան, հրավիրված դասախոս  

 2019 թ.  

«Էրազմուս պլուս» ակադեմիական փոխանակման 

ծրագրի շրջանակներում Իտալիայի Մաչերատայի 

համալսարան, հետազոտող 

 
Անդամակցություն 

 

 2018 թ.- առ այսօր  

 « Armenian journal of Special Education» այսօր 

խմբագրական կազմի անդամ 

 2013 թ.-առ այսօր 

 «Մեծահասակների կրթություն և  շարունակական 

ուսուցում» ՀԿ կառավարման խորհրդի անդամ 

 2015 թ.-առ այսօր 

 «Педагогика и практические аспекты физического 

воспитания» գիտամետոդական ժողովածուի 

խմբագրական խորհրդ ի անդամ, Ուկրաինա 

 2016 թ.–առ այսօր 

«Со-единение» չտեսնող-չլսողների /հաշմանդամների/ 

աջակցության հիմնադրամի գիտական ասոցիացիայի 

անդամ /Մոսկավա, ՌԴ/ 

 2017 թ.–առ այսօր  

«Сибирский педагогический журнал» գիտական 

պարբերականի (РИНЦ, Ulrichsweb Global Serials Directory 

գիտական հրապարակումների միջազգային տեղեկատւ)  

խմբագրական խորհրդի անդամ, /Նովոսիբիրսկ, ՌԴ/ 

  2014-2017 թթ. 

 «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները» 

գիտամեթոդական հանդեսի պատասխանատու 

քարտուղար 

 



Կարդացվող դասընթացներ 

 

 Բակալավրիատ 

«Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա», 

«Հենաշարժողական համակարգի խանգարում ունեցող 

երեխաների մանկավարժություն և հոգեբանություն», 

«Հատուկ մանկավարժություն», «Զարգացման բարդ և 

բազնակի խանգարումներ ունեցող երեխաների 

հոգեբանամանկավարժական աջակցություն» 

 Մագիստրատուրա  

«Ներառական կրթության կազմակերպում»,  

«Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող երեխաների 

աջակցությունը ընտանիքում», «Մտավոր 

հետամնացություն ունեցող երեխաների տարածական 

կողմնորոշման զարգացման տեսություն և մեթոդիկա», 

«Զարգացման բարդ և բազմակի խանգարումներ ունեցող 

երեխաների վերականգման  հիմնահարցեր» 

 

 Հրապարակումներ 

/հիմական/ 

 

30-ից ավելի գիտական հոդվածների, գիտաժողովների 

զեկուցումների հեղինակ 

 

1. Մտավոր հետամնաց աշակերտների տարածական 

կողմնորոշման զարգացման միջոցները // 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,Երևան, Էդիտ Պրինտ, 

2012, 41էջ 

2. «Հատուկ կրթության հանրագիտարան»-ի 

համահեղինակ //Երևան, Զանգակ հր., 2013թ.  436 էջ 

3. Развитие пронстранственной ориентировки у 

умственной остальных детей, «Էդիտ-Պրինտ» հր. Երևան 

2013, 181էջ 

4. 4.Современные подxоды к развитию пространственно – 

временныx представлений у детей с нарушением 

умственного развития //«Актуальные проблемы 

формирования единого образовательного пространства 

СНГ» 2014г  РИНЦ 

5. Play diagnosis and assessmentof children with special needs// 

Մ.Պ. Դրագոմանովի անվան ազգային 

մանկավարժական համալսարանի շտկողական 

մանկավարժության և հոգեբանությանն իստիտուտ և 

Դոնբասի պետական  համալսարան, Կրամատորսկ, 

ԴԴՄԱ 2015թ,էջ72-76 

6. Проблемы и перспективы развития инклюзивного 

обрзования в современном обществе//«Ներառական 

կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու 

մարտահրավերները» միջազգային գիտագործնական 

գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու», Երևան 2015, էջ 

115-119 

7. Ведущие приоритеты модернизации подготовки 

специальных педагогов в высших учебных 



заведениях//«Человек и образование». 2015.N4 (45).c.68-

70 РИНЦ 

8. Подготовка будущих специалистов для работы с детьми с 

множественными нарушениями развития// Материалы 

международной научно-практической конференции 

«Проблемы слепоглухих: опыт, задачи, перспективы» 

Москва, 2015, c.120-122. 

9. Проблемы и перспективы подготовки студентов в 

контексте инклюзивного образования.- 

10. «Экономика и управление» сборник научных трудов. 

Санкт-Петербург, 2016,  с .59-64 РИНЦ 

 

Պարգևներ 

 
Պատվոգիր  

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 85-ամյակի 

կապակցությանբ 

Շնորհակալագիր  

Մ. Տանկի անվան Բերալռուսի պետական 

մանկավարժական համալսարանի ռեկտոռից 

 

Այլ 

 

 Համակարգչային գիտելիքներ 

 Աշխատանք հասարակության շրջանակներում 

 Զեկուցումներ գիտաժողովներին 

Լեզուներ 

 

 Ռուսերեն, անգլերեն 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


