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Էլեկտրոնային հասցե h.khazaryan@mskh.am 

Կրթություն 

Հանրակրթություն 

 դպրոցի անունը, համարը 
Երևանի թիվ 161 դպրոց 

1970-1980 

Մասնագիտական կրթություն բարձրագույն 

Ուսումնական հաստատությունը 

Խ.Աբովյանի անվ. Մանկավարժական 

ինստիտուտ  

1981-1985 

 ֆակուլտետը Մայրենի լեզվի և գրականության 

 մասնագիտական որակավորումն ըստ դիպլոմի Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ 

Վկայագրված վերապատրաստումներ  

Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից հերթական 

մանկավարժական վերապատրաստումը (2013թ.) 
 

«Կրթության որակ և համապատասխանություն» 

ծրագրով հնգօրյա և եռօրյա 

վերապատրաստումներ 

 

Հայաստանում ուսումնական ծրագրերի 

մշակման և ուսուցիչների վերապատրաստման 

բազմաբաղադրիչ ծրագրի Մանկավարժական 

կադրերի վերապատրաստման դասընթացով 

 

«Քննադատական մտածողության զարգացումը 

կարդալու և գրելու միջոցով» ծրագրով 
 

  

Աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ կամավորական 

Աշխատելու տարեթիվը 
Կազմակերպության, ծրագրի 

անվանումը 
Կատարած աշխատանքը 

1998-մինչև օրս 
«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր 
ուսուցիչ 

2005թ.հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

Լեզվի պետական տեսչություն 

ՙ 

Ոչ հայախոսների համար հայոց 

լեզվի դասընթաց՚ ծրագրում 

մեծահասակ ոչ հայախոսների 

ուսուցում (պայմանագրային) 

2005թ. հունիս-օգոստոս 

2004թ. սեպտեմբեր- 
 

Ոչ հայախոսների համար 

ուսումնական ձեռնակ ստեղծող 

խմբում 

2004թ. սեպտեմբեր-2005թ. 

հունիս 
 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

Լեզվի պետական տեսչություն 

ՙՈչ հայախոսների համար հայոց 

լեզվի դասընթաց՚ 

 

1998թ. սեպտեմբեր- 

2000թ.հունիս 
 

ՙՈչ հայախոսների համար հայոց 

լեզվի դասընթաց՚ ծրագրում 

մեծահասակ ոչ հայախոսների 

ուսուցում (պայմանագրային) 



1988-1994  

ՙՄխիթար Սեբաստացի՚ 

կրթահամալիրում գործավար, 

դաստիարակ, դասվար 

1985-1988  

Բաղրամյանի շրջանի Դալարիկ 

ավանի դպրոցներումª մայրենի 

լեզվի և գրականության ուսուցիչ 

   

Որպես վերապատրաստող իրականացրած վերապատրաստումներ  

Ժամանակը Անվանումը Տեղը 

   

   

Մասնագիտական հրապարակումներ 

Վերնագիր Հրապարակման տեղը 

«10 թեստ» հայոց լեզվի ավարտական քննությունների թեստերի 

ժողովածու (համահեղինակ) 
Երևան 

«Լեզվագործունեության և համագործակցության մասին» «Դպիր  14 

«Դպրոցը երեխայի կողմից է. կրթական ավագ աստիճանի 

կառուցման փորձ» (հոդված. թարգմանություն ռուսերենից)  
 «Դպիր    9 

Հայոց լեզվի և գրականության հարցարան «Դպիր     5 

Վոլտեր. «Բաբելոնի արքայադուստրը» (թարգմանություն) «Դպիր   (20-ից) 

«Նորից Աբովյանի մասին»  

 

«Դպիր»  26 

Գրաբար «Դպիր» 35 

Թարգմանությունը՝ մայրենին մշակելու լավագույն միջոց / «ԴՊԻՐ 35 

Տեխնիկական միջոցները դպրոցում և կյանքում / «ԴՊԻՐ 36 

Աուդիոգրքի ստեղծումը՝ կրթական նախագիծ  «ԴՊԻՐ 37 

Լսելը՝ ուշադրության արժանի հմտություն  «ԴՊԻՐ» 38 

Դպրոցականների օլիմպիադան՝ այլընտրանքային ուսուցման ձև  «ԴՊԻՐ » 39 

Սոցիալական ցանցերը՝ ուսումնական տարածք  «ԴՊԻՐ»  41 

Ուսուցչի անձնական համացանցային էջը՝ կրթության 

կազմակերպման միջոց  
«ԴՊԻՐ» 48 

Մեդիալրագրություն  «ԴՊԻՐ» 45 

Շալվա Ամոնաշվիլի «Որտե՞ղ ես, ժպիտ իմ»  «ԴՊԻՐ»   43 

Կոնստանտին Շերեմետև «Բանականություն»  «ԴՊԻՐ» 47 

Դիպակ Չոպրա «Ծնողների դերն ու Ոգու շնորհը»  «ԴՊԻՐ»  18 

Շերեմետև «Խելացի լինելու ճոխությունը» (թարգմանություն 

ռուսերենից 

«Տիգրան Հայրապետյան» 

գրադարան 

Շերեմետև «Թաքնված ինքնախղճահարություն» (թարգմանություն 

ռուսերենից 

«Տիգրան Հայրապետյան» 

գրադարան 

Շերեմետև «Ապրելու արվեստը» (թարգմանություն ռուսերենից 
«Տիգրան Հայրապետյան» 

գրադարան 

Մեդիակրթության առանցքային տեսությունները. 

Ա.Վ.Ֆյոդորովի «Ապագա ուսուցիչների մեդիակրթությունը» 

գրքից [1] 

«ԴՊԻՐ»  45-ից 

 

Ազատ ժամանակ. պե՞տք է արդյոք «ԴՊԻՐ» 50 

Մեդիակրթություն. ի՞նչ է դա «ԴՊԻՐ» 56 

«Գրականություն» ուսումնական դասընթացի մի քանի խնդիրներ «ԴՊԻՐ» 61 

http://dpir.mskh.am/art.php?id=216
http://dpir.mskh.am/art.php?id=324
http://dpir.mskh.am/arxiv/dpir18-10.html
http://gradaran.mskh.am/node/7388
http://gradaran.mskh.am/node/8079
http://gradaran.mskh.am/node/4992


Դասի արդյունավետության մասին «ԴՊԻՐ» 63 

Հասարակությունը՝ հանրակրթության պատվիրատու «ԴՊԻՐ»  65 

Ինչ ասել է՝ «լավ գիրք» «ԴՊԻՐ» 72 

Համաշխարհային գրականության փունջը՝ երկու ամսում «ԴՊԻՐ» 77 

Ի պետս քերականության «ԴՊԻՐ» 80 

Ֆորմալ, թե՞ ոչ ֆորմալ կրթություն «ԴՊԻՐ» 84 

«Եղծ աղանդոց» կամ ո՞ւմ համար են կրթական բարեփոխումները  «ԴՊԻՐ» 89 

Կրթության ամենակարևոր մեթոդը չխանգարելն է «ԴՊԻՐ» 94 

Շերեմետև «Ճանապարհ դեպի երջանկություն», թարգմ. ռուսերենից «Դպիր»  49 

Թարգմանություններ Անձնական բլոգ 

Լեզուների իմացություն (թվարկել՝ նշելով իմացության մակարդակը) 

Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (բառարանով)  

ՏՀՏ հմտություններ (թվարկել Ձեր կողմից գործածվող թվային միջոցները, համակարգչային ծրագրերը) 

Համակարգիչ (Microsoft 0ffice, Smartboard, vegas-pro 8.0), թվային ձայնագրիչ 

Հետաքրքրություններ 

 

Այլ տեղեկություններ 

 

 

 

https://haso63.wordpress.com/category/25%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/page/%25d/

