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Ծննդյան վայրը, տարեթիվ -  1970թ., հոկտեմբերի 5,     ք. Ստեփանավան 

Կրթություն -  բարձրագույն 

                 1987-1992թթ.  Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետ,  

Գիտական աստիճանը և կոչում 

      Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ: 

Աշխատանքային փորձ 

1992-1994թթ. Գյումրու թիվ 26 դպրոցում որպես աշխարհագրության ուսուցիչ: 

1994-1995թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի 

պատմաաշխարհագրական ամբիոնի ժամավճարային դասախոս: 

1995-2005թթ. Գյումրու թիվ 9 դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ 

2006-2020թթ Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ 

1996-2007թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի 

աշխարհագրական ամբիոնի դասախոս: 

2007թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի 

աշխարհագրական ամբիոնի ասիստենտ: 

2014-ից Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի 

աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ: 

2017-2022թթ Շիրակի Պետական համալսարանի աշխարհագրության, կենսաբանության և 

քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, 

2019-2022թ․ՇՊՀ ռեկտորի օգնական 

2022թ-ից աշխարհագրության և սերվիսի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրություն, 
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Կենսաշխարհագրություն, 

Ռազմական աշխարհագրություն, 

Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն 

Հայրենագիտություն և տուրիզմ, 

Ինտերակտիվ մեթոդների դասավանդումն աշխարհագրության դասերին, 

ՀՀ  բնապահպանության և բնօգտագործման հիմնախնդիրները,  

Միջազգային զբոսաշրջության անվտանգություն և ապահովագրություն 

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

բնապահպանություն, լանդշաֆտագիտություն, զբոսաշրջություն, աշխարհագրության 

դասավանդման մեթոդիկա 

 

Հրատարակումներ վերջին տարիների 

1. Գյումրի քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրների մասին, 

«Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները», ԵՊՀ հիմնադրման 

100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2018թ. Երևան 

2. Քաղաքական կոնֆլիկտների ազդեցությունը զբոսաշրջության արդյունաբերության 

վրա, «Զբոսաշրջությունը XXI դարի ֆենոմեն» միջբուհական գիտաժողով, Հայաստանի 

Եվրոպական Համալսարան, 2019, Երևան 

3. Շիրակի արդյունաբերության զարգացման գործընթացները և հիմնախնդիրները /20-րդ 

դարի վերջ-21-րդ դարի սկիզբ, ՇՊՀ գիտական տեղեկագիր, 2020թ. N 1 

4. Շիրակի մարզի գյուղատնտեսությունը XXդարավերջին և XXI դարասկզբին, ՀՀ ԳԱԱ, 

Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների գիտական աշխատություններ, ՀՀ, 

«Գիտություն» հրատ. Հ1(23), 2020թ․, 

5. Շիրակի արդյունաբերության զարգացման գործընթացները և հիմնախնդիրները, ՀՊՏՀ 

ԳՄ,  Գ. Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարան, 

միջազգային գիտաժողով, «Աղետի գոտուց զարգացման գոտի, անցյալի դասերը և 

ժամանակի մարտահրավերները», ք. Գյումրի,  հոկտեմբերի 21-23, 2020թ․ 

6. Քաղաքային տարածքների լանդշաֆտային դիզայնի խնդիրները Գյումրի քաղաքի 

օրինակով, ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, ՀՀ, Պրակ Ա N 1, 2022թ 

7. Ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածության գնահատման փորձ Իջևանի պետական 

արգելավայրի «Իջևան» անտառային տեղամասի համար, ՇՊՀ գիտական տեղեկագիր, 

ՀՀ,   Պրակ Ա N 2, 2022թ․ 

 

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա: 

Հեռախոս՝  094-83-31-37 

Էլեկտրոնային հասցե` gayane.avetisyan.5@mail.ru 

 

 


