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Կարինե Արամի Սահակյան 

 

Կրթություն 

1976-1980թթ.-Լենինականի Մ. Նալբանդյանի անվ. պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ, հայոց լեզու և գրականություն 

 

Գիտական աստիճան 

22.11.1996-հոգեբանական  գիտությունների  թեկնածու,  դոցենտ  ,  ԺԹ  00.01,  թեմա` 

«Ժողովրդական պատկերացումների էթնոհոգեբանական դրսևորումները 

հետաղետյան շրջանի երազներում» (Գյումրու երկրաշարժի օրինակով) 

 

Գիտական կոչում 

Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի 

գիտխորհրդի 02.06.2009թ. Որոշմամբ Կարինե Արամի Սահակյանին շնորհվել է 

դոցենտի գիտական կոչում  հոգեբանության  մասնագիտությամբ: 

 

Աշխատանքային փորձ 

31.03.2010-մինչ այսօր- Հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, Գյումրու Մ. Նալբանդյանի 

անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

1997-2010թթ.-դասախոս, Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ 

1997-մինչ այսօր-ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, 

ավագ գիտաշխատող 

1981-2009 թթ.- «Կումայրի» արգելոց թանգարան, գիտական ուսումնասիրությունների 

բաժնի վարիչ 

 

Կարդացվող դասընթացներ 
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Էթնոհոգեբանություն, ընդհանուր հոգեբանություն, տարիքային հոգեբանություն, 

հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեշտկման հիմունքներ, հոգեբանական 

ժամանակակից տեսություններ, ազգային մտածելակերպ և հոգեկերտվածք: 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 

Էթնոհոգեբանական  ուսումնասիրություններ, միջէթնիկական հարաբերություններ, 

էթնիկական ինքնագիտակցություն և ինքնապաշտպանություն, արխաիկ 

էթնոպաշտպան մեխանիզմներ , ազգային սինվոլներ և  ստերեոտիպեր: 

 

Մասնագիտական  անդամակցություն  /ՀԿ,  մասնագիտական  խորհուրդ,  գիտական 

խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն/ 

Միջազգային երազագիտության  ասոցիացիայի անդամ (Չիկագո) Փրկենք 

երեխաներին հոգեվերականգնողական  աշխատանքներ 

«Անի» հաշմանդամ  երեխաների միություն հաշմանդամ  երեխաների ինտեգրացում 

հասարակության  հետ 

Տանը չգիշերող երեխաների հետ հոգեվերականգնողական աշխատանքներ 

Հայկական Կարիտաս, Տիրամայր Հայաստանի Կուսաստան և Ընտանեկան 

բռնությունների ծրագիր, էթնոհոգեբանական վերլուծություններ վերակազմավորված 

ընտանիքների հետ: 

MSF, MDM- հոգեվերականգնողական աշխատանքներ երեխաների հետ 

երկրաշարժից անմիջապես հետո: 

 

Գիտաժողովներ 

ՇՊՄԺ հանրապետական գիտաժողով (I-VI, 1984, 1986, 1988, 2000, 2002, 2004թթ.) 

«Արդի էթնամշակությաին գործընթացները Հայաստանում» հանրապետական 

գիտական նստաշրջան 

«Կովկասի  ազգաբանության  հարցեր» առաջին միջազգային գիտաժողով (1999թ) 

«Ծիսական  պարը հայոց մեջ» հանրապետական գիտաժողով (2002թ) 

Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի Մ. Մազմանյանի անվան 

հոգեբանության լաբորատորիայի հիմնադրման 40– ամյակին նբիրված միջազգային 

գիտաժողով (1997թ) 
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«Հայոց սրբերի և սրբավայրերը» գիտական նստաշրջան (2001թ.) ԳՊՄԻ գիտական 

նստաշրջան (2003թ) 

United States Department of Justice, training on domestic Violence (2003) Քուն և հիպնոս 

միջազգային  գիտաժողով (2005թ մարտ, Կալիֆորնիա) 

 

Պարգևներ 

2007 թ. –պատվոգիր, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական կենտրոնի նվիրյալ 

գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական կենտրոնի հիմնադրման 10-ամյակի 

կապակցությամբ: 

2002 թ. Մարտի 17 -ABI American Medal of Honor: 

2013թ. ՀՀ մշակույթի նախարարության պատվոգիր, «Գյումրին՝ 2013թ. ԱՊՀ 

մշակութային մայրաքաղաք» ծրագրի իրականացմանն ակտիվ մասնակցություն 

ցուցաբերելու համար: 

2013թ-գովեստագիր, ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի կողմից ՀՀ ԳԱԱ 

համակարգում ունեցած անբասիր աշխատանքի համար: 

2014թ.-Շնորհակալագիր ՀՀ վարչապետր կողմից կրթության ու գիտության ոլորտում 

ներդրած ավանդի համար, ինչպես նաև Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտի 80 –ամյա հոբելյանի կապակցությամբ: 

 

Վերջին հրատարակումները 

 Մենագրություն  

1. Հազար երազի հուշարձան (1988թ-ի աղետի հոգեբանության 

ուսումնասիրություն), Գիտություն հրատ., Երևան, 2010,  290 էջ 

2. Սուրբ  Սարգիս  (ազգահոգեբանական  ուսումնասիրություն),  Մենագրություն, 

Գյումրի, 2011, 43 էջ 

 Հոդվածներ  

1. Երազային տեքստի հոգեբանական վերապատմումների լեզուն (1988-ի 

դեկտեմբերյան աղետի նյութերի հիման վրա), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական 

աշխատություններ», հ. VIII, 2005,  92-99 

 

2. Կոնֆլիկտի էներգետիկան և հոգեկարգավորումը հաղորդակցման 
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գործընթացում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. IX, 2006, 59- 

62 

3. Ժողովրդական պատկերացումների էթնոհոգեբանական դրսևորումները 

հետաղետյան շրջանի երազներում (արքետիպ, ծես, հավատալիք), Գիտելիք և 

խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ, միջազգային երկ¬րորդ գիտաժողովի 

նյութեր, Եր., 2007, 153-161 

4. Ձեռքս հիվանդի դեղ է (էթնոհոգեբանական ուսումնասիրություններ), ԳԱԱ 

ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխա¬տու¬  թյուններ», հ. X, 2007, 85-89 

6. Խաչը՝ թիկունքիս, Յոթվերքը՝ սրտիս (էթնոհոգեբանական 

ուսումնասիրություններ), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխա¬տու¬թյուններ», հ. 

XI, 2008, 7-17 

7. Հետաղետյան ընտանիքներում միջանձնային հարաբերությունների 

ախտորոշման մեթոդիկայի հարցեր, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական 

աշխատություններ», հ. XI, 2008, 158-162 

8. Նշանասիմվոլային համակարգի դասավանդման  առանձնահատկությունները 

«Էթնիկական   հոգեբանություն»   առարկային   ուսումնասիրության   գործընթացում, 

ԳՊՄԻ,   Հանրապետական   գիտական   նստաշրջանի   նյութեր,   նվիրվում   է   1988թ. 

դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին, հ. 1-Գյումրի,Դպիր, 2009, 300-304 

9. Արքետիպը հեքիաթներում և երազներում (էթնոհոգեբանական 

ուսումնասիրություն), Հով. Թումանյանի ծննդյան 140-ամյակին նվիրված «Հնօրյա 

զրույցներ և հրաշապատում» հեքիաթի արդի մեկնություններ, Հեքիաթագիտական 

հանդես,պ 1, Երևան, 2009, 103-111 

10. Միջմշակութային արժեքների հոգեբանական ազդեցությունը անձի վրա, ԳԱԱ 

ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հ. XII, 2009, 93-98 

11. Формирование нового духовно-информационного поколения (Сообщество ,Web- 

man - человек сети), ԳՊՄԻ, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, 

նվիրված ՀՀ անկախության հռչակագրի ընդունման 20-ամյակին, Վան-Արյան, Երևան, 

2011, 337-342 

12. Հացին առնչվող ծողովրդական պատկերացումներ և հավատալիքներ, ՀՀ ԳԱԱ-ի 

«Գիտական աշխատություններ», թիվ 15, 2013թ., «Գիտություն» հրատ., Էջ 79-87 

13. Հացն ու հատիկային մշակույթի դրսևորումները որպես տոնածիսական 
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վարքագծի     արտահայտություն,     (Էթնոհոգեբանական     ուսումնասիրություններ), 

«Պատմամշակութային      ժառանգություն      և      արդիականություն»      միջազգային 

գիտաժողով, Գյումրի, 2013թ., Էջ 247-250 

14. Ապագա զինվորի հոգեկերտվածքի առանձնահատկությունները ազգային 

գաղափարախոսության համատեքստում, ՀՀ ԳԱԱ-ի «Գիտական աշխատություններ», 

թիվ 16, 2013թ., «Գիտություն» հրատ., Էջ 137-144 

 

Մշակութային փառատոներ 

«Գյումրին ԱՊՀ 2013թ. մշակութային մայրաքաղաք» տոնակատարության 

շրջանակում իրականացվել է «Հացի փառատոն» : 

«Արևելյան  և  Արևմտյան  Հայաստանների  ազգային  խոհանոցների  և  ավանդական 

կենցաղի ցուցադրում» փառատոն, 2013թ. : 

«Գյումրու օր» տոնակատարության շրջանակում «Հացի փառատոն», 2014թ. : 

 

Անձնական տվյալներ 

Էլեկտրոնային հասցե` sahakyanani@mail.ru, ksahakyanhogeban@gmail.com 

Հեռախոս` 091 34 36 29 
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