
ԱՍՏՂԻԿ ՀՐԱՉԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 
 

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ 

Լենինական, 1979  

 

Կրթություն 

2015 թ.-ին Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի 06.07.2015 թ. 

որոշմամբ ստացել եմ դոցենտի կոչում՝ լեզվաբանություն մանագիտությամբ:  

2007թ.-ին Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Լեզվի ինս-

տիտուտի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ ստացել եմ բանասիրական գի-

տությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։ 

2002-2007 ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտի 

հայցորդ: Ատենախոսությանս թեման` Ֆրիկի ստեղծագործությունների լեզուն:  

1996-2001 - Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության 

բաժին: 

 

Գիտական աստիճանը և կոչում 

բ.գ.թ., դոցենտ 

 

Աշխատանքային փորձ 

2001-2003թթ. - Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանում որպես հայոց լեզվի և 

գրականության ուսուցչուհի, 

2003-2005թթ. - Գյումրու մանկավարժական քոլեջում որպես հայոց լեզվի և 

լեզվաբանության դասախոս, 



2005թ.-ից մինչ օրս՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտում /այսօր՝ Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարան/ հայոց լեզվի ամբիոնում որպես հայոց լեզվի և գրաբարի 

դասախոս, 

2008-2010թթ. - համատեղության կարգով` Եվրոպական տարածաշրջանային 

ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղում որպես հայոց լեզվի և հռետորական արվեստի 

դասախոս,  

2012թ.-ից մինչև օրս Հառիճավանքի Թրբանճյան հոգևոր ընծայարանում որպես 

գրաբարի դասախոս: 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

«Ժամանակակից հայոց լեզու», «Գրաբար», «Հայերենի բառապաշարի 

ծագումնաբանական դասակարգումը», «Գործարար գրագրություն և հաղորդակցման 

կարողություններ», «Հայերենի պատմական քերականություն», «Ընդհանուր և 

հայկական լեզվաբանություն», «Քերականական կարգերի իմաստափոխություն,  ձև»: 

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

«Ժամանակակից հայոց լեզու», «Գրաբար», «Հայերենի բառապաշարի 

ծագումնաբանական դասակարգումը», «Գործարար գրագրություն և հաղորդակցման 

կարողություններ», «Հայերենի պատմական քերականություն», «Ընդհանուր և 

հայկական լեզվաբանություն», «Քերականական կարգերի իմաստափոխություն,  ձև»: 

 

Հրատարակումներ 

1. Ֆրիկի ստեղծագործությունների լեզուն, Գյումրի, 2007 (մենագրություն): 

2. Մի քանի նկատառումներ Ֆրիկի բառապաշարի շուրջ, Կանթեղ գիտական 

հոդվածների ժողովածու, հ. 3(24), Երևան, 2005, էջեր 176-186: 

3. Փոխառությունները Ֆրիկի տաղերում, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական 

հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատանքներ, հ. VIII, 

Գյումրի, 2005, էջեր 82-87: 

4. Հնչյունափոխական դրսևորումները Ֆրիկի տաղերում, Կանթեղ գիտական 

հոդվածների ժողովածու, հ. 3 (28), Երևան, 2006, էջեր 43-50: 

5. Դարձվածային միավորներն Ալեքսանդրապոլի հեքիաթներում, ՀՀ ԳԱԱ 

Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, 

Հանրապետական զոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2007, էջեր 

279-285: 



6. Մի քանի նկատառումներ Ֆրիկի բնակավայրի հարցի վերաբերյալ, ԳՊՄԻ-ի 

գիտական նյութերի ժողովածու, 2008, էջեր 22-27: 

7. Ֆրիկի ստեղծագործությունների լեզվի բնութագիրը, ԳՊՄԻ-ի 

Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2009, էջեր 23-28: 

8. Նորաբանությունները համացանցում, ԳՊՄԻ-ի Հր. Աճառյանի 135-ամյակին 

նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2011:  

9. Գրաբարի դասավանդման առանձնահատկությունը հոգևոր թեքումով 

ավագ դպրոցում,  ԳՊՄԻ, Գիտական տեղեկագիր, Պրակ Բ, 2014, էջեր 322-

335:  

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային 

հասցե/ 

Հեռ.   098-35-07-48,  Էլ.հասցե a_hayrapetyan@list.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


