
 

«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

Ամալյա Վլադիմիրի Խադունովա 

 

 

 

Կրթություն  

2021-մինչ օրս  

 

  

2019-2020 թթ․   

 

 

2019 թ մայիս-հունիս    

 

2019թ  հունիս-հուլիս  

 

2018 թ փետրվար-մարտ                 

 

2012-2014  թթ․  

 

 

 

2008-2012թթ․         

 

 

 «Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿ Կանանց տեղը 

քաղաքականությունում է        քաղաքական դպրոց  

 

 «Խաչմերուկ» կրթական խորհրդատվական հիմնադրամ, 

հաղորդակցություն և հանրային կապեր PR 

 

 Գյումրու Մ․Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ, մանկավարժության ֆակուլտետ, մանկավարժության 

մագիստրոսի աստիճան, «Կրթության կազմակերպում» 

մասնագիտությամբ․ Դիպլոմ / տրված է 20 հունիսի 2014, ՀՀ 

Գյումրի 

 
 Գյումրու Մ․Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ, մանկավարժության ֆակուլտետ, ուսուցչի, 

մանկավարժության բակալավրի աստիճան, «Սոցիալական 

մանկավարժություն» մասնագիտությամբ․ Դիպլոմ / տրված է 

15 հունիսի 2012, ՀՀ Գյումրի 

 

 «Հայստանի ՓՄՁ»  հիմնադրամ, «Սկսնակ գործարարների 

ձեռնարկատիրությանն աջակցության» ծրագիր գործարար դպրոց 

 

 «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն»  ՀԿ, «Ակտիվ 

քաղաքացիական դպրոց»,  «Սոցիալական ձեռնարկատիրության 

դպրոց» 

 

ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. 

ԻԲ․00․01 Սոցիոլոգիական հետազոտությունների 

մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական 

տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ։ 



 

 

Անդամակցություն            

2020թ․ մայիսից-մինչ օրս 

 

2019թ․  հունվար - մինչ օրս                                       

 

2015թ․  մարտ- մինչ օրս                  

 

Աշխատանքային փորձ 

2021 թ․ մարտ-2022 թ․ մարտ 

 

2020թ․  մայիս-սեպտեմբեր    

2019թ․ օգոստոս- դեկտեմբեր            

2019թ․  հունվար-նոյեմբ 

2018թ-    մինչ օրս                                                                    

 

 

2016թ մայիս-օգոստոս  

2014 հոկտեմբեր- 2017 նոյեմբեր 

 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Ստեղծագործականությունն ու նորարարությունը սոց. աշխատանքում, սոց. քաղաքականության 

ռազմավարության մշակում և պլանավորում, համայնքային սոցիալական աշխատանք, ընտանեկան 

սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ, ստեղծարարությունն ու նորարարությունը 

սոցիոլոգիայում, սոցիալական առողջապահության հիմնահարցեր, զբոսաշրջության սոցիոլոգիա։  

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

«Սոցիալ-կրթական այլընտրանքային ծառայութուններ մատուցող կազմակերպությունների 

գործունեության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում․ սոցիոլոգիական հետազոտություն»  

 

 

 «Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿ խորհրդի անդամ   

 

Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա համակիր 

անդամ 

   «Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿ,  սոցիալական աշխատող   

 
   «Էկո-խաղահրապարակ» ծրագիր,  ծրագրի ղեկավար 

 
   «Հանուն հզոր ապագայի» ՀԿ,  սոցիալական աշխատող   

 
   «Շիրակի Մ․Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան»   

հիմնադրամ,  հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանք ամբիոնոի դասախոս 

 

   «Առավոտ» ԲՀԿ,  սոցիալական աշխատող-կամավոր   

 «Հաշմանդամների մասնագիտական կողմնորոշման և 

աշխատաքային վերականգնողական կենտրոն» ՊՈԱԿ,  

սոցիալական աշխատող, աշխատանքային ունակությունների 

վերականգման մասնագետ 

«ԻՆԹՐԱ» հոգեբանական ակումբ ՀԿ, սոցիալական աշխատող 

 «ԻՆԹՐԱ» ՀԿ անդամ   

 



 

Հրատարակումներ  

 

2022 թ    հունիս 

 

 

 

 

2015 թ հոկտեմբեր                            

 

 

 

2015թ․ դեկտեմբեր  

 

 

 

 

Անձնական տվյալներ / հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

 

 «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային 

վերականգնմանն ուղղված կարիքների գնահատման ուղեցույց»  

մեթոդական ձեռնարկ, «Հաշմանդամների մասնագիտական 

կողմնորոշման և աշխատաքային վերականգնողական կենտրոն»  

ՊՈԱԿ, Գյումրի 2015  

 

 «Աշխատատեղի վերլուծության և աշխատատեղի հարմարեցման 

մեխանիզմները»  մեթոդական ձեռնարկ, «Հաշմանդամների 

մասնագիտական կողմնորոշման և աշխատաքային 

վերականգնողական կենտրոն» ՊՈԱԿ, Գյումրի 2015  

 

 «Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի դժվարին 

իրավիճակում հայտնված երեխաներին ուղղված այլընտրանքային 

խնամքի ծառայությունների ներդրման գործընթացի խնամքի 

ծառայությունների ներդրման գործընթացի 

պատմասոցիոլոգիական վերլուծություն պատմասոցիոլոգիական 

վերլուծություն» գիտական  հոդված, ՎՊՀ գիտական տեղեկագիր  

 

Հեռ․՝            (0312) 6-92-31 

Էլ․հասցե՝    amali.khadunova@gmail.com  

mailto:amali.khadunova@gmail.com

