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Ներսիսյան Արմեն Հովհաննեսի 

 

 
Ծննդյան վայրը, տարեթիվ 

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի 07.07.1977  

Կրթություն 

Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտի բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի 

աշխարհագրության բաժին 

 

Գիտական աստիճանը և կոչում 

Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 2003թ. Շիրակի մարզի սոցիալ-

տնտեսաաշխարհագրական երկրագրական համալիր հետազոտությունը 

 

Աշխատանքային փորձ 

1997-2010 թթ.- Գյումրու թիվ 17 դպրոցում, աշխարհագրության ուսուցիչ, փոխտնօրեն 

2002- 2004 թթ.- ԵՏՀ Գյումրու մասնաճյուղում, դաախոս 

2008 թ-ից Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի 

աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս, 

2010-2013 թթ ՀՊՄՀ աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս, 

2015 թ-ից Գյումրու ակադեմիական վարժարանում, աշխարհագրության ուսուցիչ 

2017 թ-ից ՇՊՀ աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ: 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Քաղաքակրթությունների աշխարհգարություն, Աշխարհագրության տեսության և մեթոդաբանական 

հիմունքներ, Աշխարհագրության ուսուցման արդի հիմնախնդիրները, Աշխարհագրության 

դասավանդման մեթոդիկա, Սերվիսի աշխարհագրություն, Սերվիսի հիմունքներ, 

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

Աշխարհագրության տեսության և մեթոդաբանության վերաբերող հիմնահարցեր, 

Աշխարհաքաղաքականության գիտական հիմքերին վերաբերող հիմնախնդիրներ,  

Քաղաքակակրթությունների աշխարհագրական տեսություններին վերաբերող հիմնահարցեր, 

«Աշխարհագրություն» հանրակրթական առարկայի հասարակական դիրքի վերաժևորման խնդիրներ, 

Սերվիսի և զբոսաշրջության աշխարհագրությանը վերաբերող հիմնահարցեր: 

 

Հրատարակումներ 
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1. Հայ քաղաքակրթական ինքնատիպության բացահայտման անհրաժեշտությունը որպես 

աշխարհաքաղաքական ինքնուրույնության նախապայման - ԳՊՄԻ, Հանրապետական 

գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի 2011թ.  

2. Աշխարհաքաղաքականության գիտական բովանդակությունը: Տեղը գիտությունների 

դասակարգման համակարգում - ՎՊՄԻ, գիտական նյութեր Վանաձոր, 2011 

3. Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը - Աշխարհագրություն 

գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը, Լ. Վալեսյանի 80 ամյակին նվիրված 

գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2011 

4. Տրանսպորտային բաղադրչը որպես տարածաշրջանային աշխարաքաղաքական 

գործընթացների կարևոր ատրիբուտ - Աշխարհագրություն գիտակառուցողական ներուժը և 

գործնական կիրառումը, Լ. Վալեսյանի 80 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան 

2011 

5. Ազգային կենսափիլիսոփայության աշխարհաքաղաքական հիմքերը - 

ԳՊՄԻ,Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր,Գյումրի 2012 

6. Հայկական պետականությունը որպես ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերացումների 

արտահայտման գլխավոր ակտոր - ԳՊՄԻ, գիտական տեղեկագիր 2013 

7. Հայաստանը աշխարհաքաղաքական մեծ խաղատախտակում- Մենագրություն, Վանաձոր 

2013 

8. Հայկական սփյուռքի ձևավորման աշխարհագրական առանձնահատկությունները- ԳՊՄԻ-ի 80 

ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջանի նյութեր, ԳՊՄԻ 2014 

9. Ջրի գործոնը որպես ՀՀ այցեքարտ աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական ապագա 

գործընթացներում - Գիտական նստաշրջանի նյութեր, ԵՊՀ հրատ 2014 

10. ՀՀ հասարակական-աշխարհագրական նոր շրջանացման հիմնախնդիրները   - 

Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց 

զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտական 

նստաշրջանի նյութեր, ՀՊՄՀ 2014  

11. Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն- Մենագրություն, Վանաձոր, 2014 

12. Ազգային ինքնության խնդիրը աշխարհաքաղաքական պատկերացումների համատեքստում, 

ԳՊՄԻ, գիտական տեղեկագիր, 2016 

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

Ամուսնացած, ունեմ մեկ որդի և մեկ դուստր 

 094457773 

hajarmen77gmail.com 

 


