
«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

ՆՈՒՆԵ ԱԼԵՔՍԱՆԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծննդյան վայր, տարեթիվ ՀՀ, Շիրակի մարզ, գյուղ Մեծ Սեպասար, 1988 թ.ֈ 

Կրթություն 

2011-2016 թթ.՝ ԳՊՄԻ-ի ասպիրանտուրայի բաժին` 

«Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» 

(ֆիզիկա) մասնագիտությամբֈ  

2009-2011 թթ.՝ ԳՊՄԻ, դիպլոմ՝ մանկավարժության 

մագիստրոսի աստիճան «Ֆիզիկա» մասնագիտությամբֈ 

2005-2009  թթ.՝ ԳՊՄԻ, դիպլոմ՝ մանկավարժության 

բակալավրի աստիճան «Ֆիզիկա» մասնագիտությամբֈ 

Գիտական աստիճան և կոչում 
2019 թ.՝  մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի 

գիտական աստիճանֈ 

Աշխատանքային փորձ 

2012-2021թթ.՝ ՇՊՀ-ի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի լաբորանտֈ 

2020 թ. առ այսօր՝ ՇՊՀ-ի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի 

գիտությունների թեկնածու ասիստենտֈ 

2021 թ.՝ ՇՊՀ-ի Ուսանողների աջակցության, բուհ-

գործատու համագործակցության բաժնի տնօրենֈ 

2022 թ. սեպտեմբերից՝ ՇՊՀ-ի ռեկտորի օգնականֈ 

Կարդացվող դասընթացներ 

«Web ծրագրավորում»,  

«SPSS վիճակագրական փաթեթ»,  

«Ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա» 

Գիտական 

հետաքրքրությունների 

շրջանակ 

Web ծրագրավորում, տեղեկատվական և 

հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը 

հանրակրթական առարկաների  ուսուցման գործընթացում 

Հրատարակումներ  

1. Дрмеян Г. Р., Назарян Н. А. // Многоуровневый подход к реализации лабораторного 

практикума на примере лабораторной работы по оптике / Ученые записки Ширакского 

государтсвенного университета имени М. Налбандяна, 2020, №1, Выпуск Б, 180-187ֈ 



«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

2. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա. // Պլազմայի էլեկտրոնային տատանումների 

ուսումնասիրումն ավագ դպրոցում, որպես աշակերտների՝ «Ֆիզիկա» առարկայի 

նկատմամբ հետաքրքրությունների մեծացման միջոց / Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2019, №1,Պրակ Բ, 40-51ֈ 

3. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա. // Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը հեղուկ 

հաղորդիչներում / Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի 

գիտական տեղեկագիր, 2018, №1,Պրակ Բ, 141-147ֈ 

4. Նազարյան Ն. Ա., «Վինի շեղման օրենքի փորձնական ստուգումը» համակարգչային 

նմանեցումը, համահայկական V կրթական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՌՀ 

հրատ., Երևան, 2018, էջ 56-59: 

5. Նազարյան Ն. Ա., Մանկավարժական նոր տեխնոլոգիաները որպես ավագ դպրոցում 

ֆիզիկայի խորացված դասընթացի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման 

գործոն, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և 

գիտահանրամատչելի պարբերական, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2017, №1-2, էջ 50-53: 

6. Նազարյան Ն. Ա., «Անդրադարձման և բեկման օրենքների ապացուցումն ըստ Ֆերմայի 

սկզբունքի» համակարգչային նմանեցումը, «Բնագետ» գիտահանրամատչելի և 

գիտամեթոդական հանդես, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2017, №1, էջ 29-34: 

7. Дрмеян Г. Р., Назарян Н. А. // Современные физические методы исследования физико-

механических свойств материалов / Вестник НПУА. Металлургия, материаловедение, 

недропользование, 2017, №2, 58-65ֈ 

8. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա. // Համանմանության մեթոդաբանական սկզբունքի 

կիրառման նպատակահարմարությունը ֆիզիկայի խնդիրների լուծման գործընթացում / 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 

2016, №1,Պրակ Բ, 146-154ֈ 

9. Նազարյան Ն. Ա., Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ֆիզիկայի 

ուսումնական պարապմունքներում, «Բնագետ», հատուկ թողարկում, համահայկական 

IV կրթական գիտաժողովի նյութեր, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2014, էջ 199-202:  

10. Նազարյան Ն. Ա., Էլեկտրոնային դասագիրք: էլեկտրոնային դասագիրք երկրաչափական 

օպտիկայից: Материалы международной молодежной конференции «Инновационные 

подходы в области науки». 2014 թ., էջ 211-218: 

11. Դեմիրճյան Գ. Հ., Նազարյան Ն. Ա., Ֆիզլետների կիրառումը դպրոցում ֆիզիկայի 

ուսուցման գործընթացում, «Բնագետ» գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական 

հանդես, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2013, №1, էջ 3-10: 

12. Նազարյան Ն. Ա., Ֆիզիկական երևույթների և պրոցեսների համակարգչային 

նմանեցումների կառուցումը EJS ծրագրի օգնությամբ, «Բնագետ» գիտահանրամատչելի և 

գիտամեթոդական հանդես, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2013, №3, էջ 61-64: 

13. Drmeyan Henrik, Nazaryan Nune // / Collected articles seventh-year conference, Russian - 

Armenian University, 2013, 1, 157-160ֈ 

14. Աղեկյան Գ. Վ., Նազարյան Ն. Ա., Հավաքող ոսպնյակով պատկերի կառուցման 

փոխներգործուն մոդել, «Բնագետ» գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական հանդես, 

«Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2012, №3, էջ 29-33: 

15. Դեմիրճյան Գ., Դրմեյան Հ., Նազարյան Ն., Էլեկտրոնային դասագիրք դպրոցական 

ֆիզիկայից: Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Ղ. Աղայանի ծննդյան 170-

ամյակին, Վանաձոր, «Սիմ տպագրատուն», 2010 թ., էջ 93-99: 

 



«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

Մենագրություն, ձեռնարկ, ժողովածու  

1. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա., Մելքոնյան Ա. Հ. // Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի 

լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց (կինեմատիկա և դինամիկա) / 

Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական 

ուղեցույց (կինեմատիկա և դինամիկա), 2019, 60 էջ: 

2.  Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա. // Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի լաբորատոր 

աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց (ստատիկա, պահպանման օրենքներ և 

մոլեկուլային ֆիզիկա) / Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի լաբորատոր 

աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց (ստատիկա, պահպանման օրենքներ և 

մոլեկուլային ֆիզիկա), 2019, 60 էջ: 

3. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա. // Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի լաբորատոր 

աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց (էլեկտրաստատիկա, էլեկտրադինամիկա, 

էլեկտրամագնիսականություն, օպտիկա և քվանտային ֆիզիկա) / Ֆիզիկայի 

դպրոցական դասընթացի լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց 

(էլեկտրաստատիկա, էլեկտրադինամիկա, էլեկտրամագնիսականություն, օպտիկա և 

քվանտային ֆիզիկա), 2020, 60 էջ: 

4. Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա. // Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի լրացուցիչ 

ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց / 

Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի լրացուցիչ ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր 

աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց, 2020, 44 էջ: 

Դրամաշնորհի/թեմայի ղեկավարում/մասնակցություն 

1. Բյուրեղային նյութերում կառուցվածքային արատների հայտնաբերման նոր 

ռենտգենադիֆրակցիոն մեթոդների և տեխնիկական միջոցների մշակումը // ՀՀ ԿԳՄՍՆ 

գիտության կոմիտե / 15SH-008 – 2015: 

2. Ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների իրականացումը ֆիզիկայի 

դպրոցական դասընթացում // Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան / ShSU 01-SCI-2018: 

3. Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական հիմնարար կապերի և առարկայական 

մեթոդների վեր հանումը որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց // 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե / 21T-5C039-2021: 

Էլեկտրոնային փոստ  n.nune@mail.ru 
 

 
 

mailto:n.nune@mail.ru

