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Հայկուհի   Մաենլեստի  Կնյազյան 

 

 

Ծննդյանվայրը, տարեթիվ           1972թ., մարտի 1, Լենինական 

 

Կրթություն 

1989-1994թթ..          Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական  

                                   ինստիտուտի մանկավարժության   և հոգեբանության ֆակուլտետ,  

                                   մանկավարժ և հոգեբան մասնագիտությամբ: 

2002-2007թթ..           Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական  

                                   համալսարանի զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի  

                                    հայցորդ: 

 

Գիտական աստիճանը և կոչում 

2008թ.                        Պաշտպանել է «Ընտանեկան քրեածին հարաբերությունների սոցիալ- 

                                    հոգեբանական պատճառները և դրանց վաղ կանխարգելումը»  

                                    թեմայով գիտական թեզ և ստացել  «Իրավաբանական և քաղաքական  

                                    հոգեբանություն» մասնագիտացմամբ հոգեբանական  

                                    գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: 

2012թ.                        Ստացել է դոցենտի կոչում: 

 

Աշխատանքային փորձ 

1994-2002թթ..            Գյումրու թիվ 43 դպրոցում որպես մանկավարժ-հոգեբան:                                                

2002-2005թթ.             Գյումրու «Պրոգրես» համալսարանում որպես հոգեբանության 

                                     դասախոս: 

2005-2009թթ.             Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 
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                                     ինստիտուտի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս: 

2009-2012թթ.              նույն ամբիոնի ասիստենտ: 

2012թ-ից                     դոցենտ: 

 

2010-2017թթ.        ԵԿՏԱ Գյումրու մասնաճյուղում որպես հոգեբանության դասախոս: 

2017-ից                  ՇՊՀ-ի հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի  

                                ամբիոնի դոցենտ: 

2017-ից՝                  «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն»  

                                 ՊՈԱԿ-ի հոգեբան: 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, իրավաբանական 

հոգեբանություն, շեղվող վարքի հոգեբանություն, բժշկական հոգեբանություն, սուիցիդի 

հոգեբանություն, ընտանիքի հոգեբանություն, հոգեֆիզիոլոգիա, հոգեբանական 

խորհրդատվության տեսություններ և տեխնոլոգիաներ, փորձարարական հոգեբանություն: 

 

Գիտական  հետաքրությունների  շրջանակ 

Ընտանիքի հոգեբանություն, իրավաբանական հոգեբանություն, շեղվող վարքի 

հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն: 

 

Հրատարակումներ 

1. Cоциально-психологические особенности интернет-зависимости в поведении 

несовершеннолетних армян, Актуальные научные исследования в современном мире, 

выпуск 2(22), часть 5, Переяслав-Хмельницкий,  2017, с. 104-110. 

2. Հայոց ցեղասպանության հոգեկան տրավմայի ներկա դրսևորումները, «Ցեղասպանության 

ախտահոգեբանական և սոցիալ-հոգեբանական հետևանքները» ԵՊՀ գիտաժողովի 

նյութեր, Երևան, 2015, էջ 140-145: 

3. Психологические факторы искусственного прерывания беременности. Телавский 

государственный университет, Сборник научных трудов N1 (27), 2014, с. 328-332. 

4. Ինքնասպանությունների կանխարգելման հոգեբանական պայմանները,   ԳՊՄԻ-ի 

գիտական տեղեկագիր N1, Գյումրի, 2013, էջ 62-68: 
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5. Ընտանիքի հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ),  

Գյումրի, «Դպիր» հրատարակչություն, 2012, 160 էջ: 

6. Ընտանեկան հարաբերությունների կարգավորումը ընտանեկան հոգեթերապիայի 

միջոցով, ԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 

2011, էջ 325-328: 

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա: 

Հեռախոս`  094-512-500: 

Էլեկտրոնային հասցե` haykuhi.petrosyan2012@mail.ru 
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