
 

Հերմինե Բագրատի Ֆարզադյան 

 

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ                                                                                                     

 ք.   Գյումրի,   1982թ.  

 

Կրթություն 

1999-2003թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ, 

մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտությամբ (դիպլոմ` AD թիվ 014846) 

 2002-2003թթ. Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում` 

քաղաքացիական կրթության կենտրոնում, սովորել և ավարտել է քաղաքացիական 

կրթության մեկամյա դասընթացը և ստացել է <<Քաղաքացիական կրթություն>> ուսուցչի 

որակավորում:  

2005-2010 թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի 

ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ: 

 

Գիտական աստիճանը և կոչում 

2013թ. ԺԳ. 00.01. <<Մանկավարժության տեսություն և պատմություն>> մասնագիտությամբ 

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու /Ա № 06973/, թեմա` <<Կոնֆլիկտային 

իրավիճակների հաղթահարումը ներդպրոցական դաստիարակության համակարգում>>, 

Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան 

 

Աշխատանքային փորձ 

2003-2010թթ. Աշխատել եմ Գյումրու պետական բժշկական քոլեջում` որպես հոգեբանության 

դասախոս:  



 

2010-2016թթ. Աշխատել եմ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի հոգեբանության  ամբիոնում` որպես դասախոս, ասիստենտ:  

2016թ.-ից աշխատում եմ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի 

հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնում` որպես դասախոս, 

ասիստենտ:  

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Կոնֆլիկտի հոգեբանություն, կոնֆլիկտաբանության տեսություն և պրակտիկա, 

մասնագիտական ներածություն, հոգեբանական խորհրդատվություն, ընտանիքի 

հոգեբանություն,  կոգնիտիվ գործընթացների հոգեբանություն, հուզակամային ոլորտի 

հոգեբանություն: 

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

Կոնֆլիկտաբանություն, հոգեբանության պատմություն, ներառական կրթության 

հոգեբանություն, ուսանող- դասախոս փոխհարաբերությունների հոգեբանություն: 

 

Հրատարակումներ 

1. Կոնֆլիկտների հաղթահարումը ներդպրոցական դաստիարակության համակարգում: 

<<Մխիթար Գոշ>> գիտամեթոդական հանդես, հասարակական գիտություններ, 2007թ., N 2, 

էջ 92-95:  

2. Դաստիարակության ոճերը ներդպրոցական կոնֆլիկտների հաղթահարման 

գործընթացում: <<Մանկավարժական միտք>> հանդես, 2008, N 1, էջ 147-152:  

3. Կոնֆլիկտները մանկավարժական գործունեության մեջ: ՀՊՄՀ ժողովածու նվիրված 

հիմնադրման 85-ամյակին, I Պրակ, Երևան 2008, էջ 53-56: 

4. Կոնֆլիկտների կառավարումը և դաստիարակության ոճերը ներդպրոցական 

համակարգում: Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի 2012, 

<<Էլդորադո>> հրատարակչություն, էջ 490-494:  

5. Կոնֆլիկտային իրավիճակների հաղթահարումը ներդպրոցական դաստիարակության 

համակարգում: Խմբ.`Ի.Կարապետյան.-Երևան, Արտագերս, 2013, 78էջ:  



 

6. Психолого-педагогические проблемы интегрированного обучения в внутришкольной 

системе. ,,Актуальные научные исследования в современном мире,, Сборник научных трудов, 

выпуск 1(21), часть 3, Украина, Киевская обл., г. Переяслав-Хмельницкий, Январь 2017. 

7. Психологические условия разрешения конфликтных ситуаций в внутришкольной 

воспитательной системе. ,,Актуальные научные исследования в современном мире,, Сборник 

научных трудов, выпуск 2(22), часть 5, Украина, Киевская обл., г. Переяслав-Хмельницкий, 

Февраль 2017. 

8. Սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական մշակույթը հայ իրականության մեջ: 

,,Актуальные научные исследования в современном мире,, Сборник научных трудов, выпуск 

1(33), часть 7, Украина, Киевская обл., г. Переяслав-Хмельницкий, Январь 2018. 

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

Ամուսնացած եմ, ունեմ երկու երեխա:  

Հեռախոս` 093-67-26-15  

Էլեկտրոնային հասցե` farzadyantigran@mail.ru 

 


