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Կրթություն
1985-1991թթ. -

ԵՊՀ

Հայ բանասիրության ֆակուլտ»ï. Հայոց լեզվի և

գրականության բաժին
1992թ. ԵՊՀ

- Հայոց լեզվի ամբիոնի լաբորանտ

2004Ã. հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
2009թ. բ.գ.թ., ասիստենտ: Թեկնածուական թեմա` ‹‹Հրանտ Մաթևոսյանի
արձակի պատկերավորման համակարգը››, 2009թ., ՀՀ ԳԱԱ Հր.Աճառյանի անվ.
լեզվաբանության ինստիտուտի և ԵՊՀ 019 միացյալ մասնագիտական խորհուրդ:
Աշխատանքային փորձ
1995-2016թթ. ԵՊՀ Բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի ամբիոնի
դասախոս:
2017թ. Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի
դասախոս:
Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճագիտություն, խոսքի մշակույթ:
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ժամանակակից

հայոց

լեզու,

գեղարվեստական

ոճագիտություն, խոսքի մշակույթի հիմունքներ:

երկի

խոսքարվեստ,

Հրատարակված գիտական հոդվածներ և ձեռնարկներ
1.

«Ոճագիտության ձևավորումը հայ իրականության մեջ», Գիտական
զեկուցումների ժողովածու. Աբեղյանական ընթերցումներ, Եր., 2016:

2. §Ոճագիտության զարգացումը հայ լեզվաբանության մեջ¦, Актуальные научные
исследования в современном мире, Украина, 2016:
3. Փոխաբերության արտահայտչականությունը Հր. Մաթևոսյանի §Ծառերը¦
ժողովածուում, Հայագիտական հանդես, ՀՊՄՀ, Եր. 2016:
4. Հայոց լեզվի առաջադրանքների կիրառումը բուհական դասընթացում (Տեսական և
գործնական առաջադրանքներ. Հնչյունաբանություն, ուղղագրություն),
Մանկավարժական միտք, 2016:
5. Հակադրությունը որպես պատկերավորման միջոց, Հայագիտական հանդես,
ՀՊՄՀ, Եր. 2018:
6. ÄáÕáíñ¹³Ëáë³Ïó³Ï³Ý

µ³é³ß»ñï»ñÁ

Ðñ.

Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ

§Ì³é»ñÁ¦

ÅáÕáí³ÍáõáõÙ, ´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ, Ñ. 2, ºñ., 2000:
7. Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ Ðñ. Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ §Ì³é»ñÁ¦ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ,
´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ, Ñ. 3, ºñ., 2003:
8. ¸³ñÓí³ÍÝ»ñÝ áõ դñ³Ýó á×³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ðñ. Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ
³ñÓ³ÏáõÙ, ´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ, Ñ.2, ºñ., 2005:
Պատրաստ է տպագրության.
1. Տերմինների ուսուցումը բուհական դասընթացում (ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ
բնագիտական ֆակուլտետի ուսանողների համար):
2. Աստիճանավորումը որպես արտահայտչամիջոց:
3. Հայոց լեզվի առաջադրանքների կիրառումը բուհական դասընթացում (Տեսական
և գործնական առաջադրանքների ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ ):
4. Հր. Մաթևոսյանի արձակի պատկերավորման համակարգը (մենագրություն):

2012թ.

մասնակցել

եմ

դասախոսների

որակավորման

բարձրացման

կրթագիտական ծրագրի հնգամյա դասընթացներին և ունեմ հետևյալ կրեդիտները.
1. Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում – քննություն - 3 միավոր
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ - ստուգարք - 2 միավոր


Համակարգչային գրագիտություն /կիրառական ծրագրեր - 2 միավոր



Լսարանային ցուցադրությունների պատրաստում - 2 միավոր



Ուսուցողական

փաթեթների պատրաստում - 2 միավոր

3. Մանկավարժական – հոգեբանական պատրաստություն - 1 միավոր
4. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման ժամանակակից մեթոդներ
- 1 միավոր
5. Կրթական ծրագրերի մշակման հիմունքներ

6.



Մանկավարժական հոգեբանություն - 1 միավոր



Խոսքի մշակույթ - 1 միավոր

Մասնագիտական պատրաստություն - 6 միավոր

7. Կամընտրական այլ դասընթացներ - 4 միավոր
8. Հին հունարեն լեզվի ուսումնասիրություն - 4 միավոր
9. Հրատարակումներ.


Երկու գիտական հոդված - 2 միավոր



Ուսումնամեթոդական աշխատանք -1 միավոր



Զեկուցում գիտաժողովում - 1 միավոր

