
«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

Անահիտ Գևորգի Նահապետյան 

  
 

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ 

 1953թ., մարտի 12, Լենինական 

Կրթություն 

 Բարձրագույն 

Լենինականի Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ, հայոց լեզու և 

գրականություն 

 

Գիտական աստիճանը և կոչում 

 1972-1976թթ. Լենինականի Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ, հայոց 

լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (դիպլոմ` գերազանցությամբ P թիվ164547)  

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ. 1986թ. ԳԱ Մ. Աբեղյանի անվան 

գրականության ինստիտուտում: Ատենախոսության անվանումը` <<Արտաշես 

Հարությունյան. կյանքը և գործը>>: 

 

Աշխատանքային փորձ 

 1970-77թթ. Երևանի Կարլ Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Լենինականի 

մասնաճյուղի գրադարանում որպես գրադարանավար:  

1976-78թթ. Լենինականի Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի հայ 

գրականության ամբիոնի լաբորանտ:  

1976-77թթ. Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում սովորել և ավարտել 

է հասարակական մասնագիտությունների լրագրողի մասնաճյուղը:  

1978-80թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի հայ 

գրականության ամբիոնի ստաժյոր-հետազոտող:  

1980-81թթ. նույն ինստիտուտի հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ:  

1982-83թթ. Ստ. Շահումյանի անվան թիվ 3 միջնակարգ դպրոցում որպես հայոց լեզվի և 

գրականության մեթոդիստ:  

1983-87թթ. Լենինականի Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի հայ 

գրականության ամբիոնի ժամավճարային դասախոս:  

1987-90թթ. նույն ամբիոնի ասիստենտ:  

1992-ից` դոցենտ: 

 

Կարդացվող դասընթացներ 
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 Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, մանկական գրականություն, հայ քննադատական 

մտքի պատմություն: 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

Մասնագիտական բնագավառի նորույթներ, գրականություն, գրականագիտություն 

 

Պարգևներ 

1975թ. <<Գերազանց ուսման համար>> ՀամԼկեմ կենտկոմի և ՍՍՀՄ միջնակարգ ու 

բարձրագույն կրթության կրծքանշանով և վկայականով,  

1976թ. <<Գերազանց ուսման համար>> նույն պարգևով,  

1994թ. ԳՊՄԻ-ի ռեկտորի պատվոգրով,  

2009թ. Գյումրու քաղաքապետի պատվոգրով,  

2009թ. Շիրակի մարզպետի վաստակագրով,  

2010թ. ԳՊՄԻ-ի ռեկտորի պատվոգրով: 

 

Հրատարակումներ 

1. Արտաշես Հարությունյանի գրապատմական և հոգեբանական ընկալումների շուրջ, 

ՎԷՄ, համահայկակական հանդես, 2013թ., Թիվ 2, Էջ 1-8: 

2. 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ գրաքննադատական մտքի զուգահեռներում, 

Վանաձորի միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2013թ.:  

3. Բանահյուսական մտածողության որոշ դրսևորումներ Արտաշես Հարությունյանի 

քնարերգության մեջ, Գիտական նյութերի ժողովածու, 2013թ.: 

4. Դիանա Համբարձումյանի փոքր արձակի հիմնախնդիրները, Վանաձորի պետական 

համալսարանի գիտական տեղեկագիր /Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային 

հաղորդակցության համատեքստում/ միջազգային գիտաժողով, 2016թ.: 

5. Դիանա Համբարձումյանի և Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Արամբի» խորագրով երկերի 

շուրջ, ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2017թ.: 

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

Ամուսնալուծված է, ունի որդի:  

Հեռախոսներ` 5-41-19, 093-74-91-32  

Էլեկտրոնային հասցե` hayk555222@mail.ru 


