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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

 

Տարեթիվ Կազմակերպություն Պաշտոն 

1997-ից այսօր Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական 

համալսարան 

Դոցենտ 

2019-ից այսօր ՀՊՏՀ ԳՄ Դոցենտ 

2018թ. մարտից-

սեպտեմբեր 

Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական 

համալսարան 

Պատմության և 

փիլիսոփայության 

ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար 

2017 –2018 թթ. Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական 

համալսարան 

Դոցենտ 

2015-ից այսօր ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական 

կենտրոն 

Դոցենտ 

2009-2012 թթ. Համալսարանական կրթությամբ կանանց 

ասոցիացիայի Շիրակի մարզի 

Քաղաքացիական նախաձեռնությունների 

կենտրոն 

Ղեկավար 

2000-2007 թթ. Գյումրու «Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի» 

բազային դպրոց 

Պատմության ուսուցիչ 

1999-2007 թթ. Գյումրու  «Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի» 

համալսրան 

Դասախոս 

1997-1999թթ. Գյումրու Ա.Պետրոսյանի անվան թիվ 10 

միջնակարգ դպրոց 

Պատմության ուսուցիչ 
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 
 

 
 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

 

Տարեթիվ 
(սկիզբ, ավարտ) 

Ուսումնական հաստատություն Մասնագիտություն 

1997-2005թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի 

հայցորդ 

pատմություն 

1992-1997թթ. Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան 

պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ 

Հայոց և համաշխարհային 

պատմության ուսուցիչ 

1991-1992թթ. Ախուրյանի Ն.Աղբալյանի անվան 

ազգային վարժարան 

 

1982-1991թթ. Լենինականի Ս.Օրջոնիկիձեի անվան 

թիվ 14 միջնակարգ դպրոց 

 

Տարեթիվ Կազմակերպություն Թեմա 

2017թ. Ազգային հետազոտական 

համալսարան “Տնտեսագիտության 

բարձրագույն դպրոց”//Национально-

исследовательский университет 

Высшая школа экономики (РФ, Москва) 

«Կամավորական 

գործունեության գնահատական. 

Տնտեսական 

արդյունավետությունը, 

սոցիալական էֆեկտները և 

ներդրումը երկրի, մարզերի և 

քաղաքային համայնքների 

զարգացման մեջ»// 

Программа повышения 

квалификации : “Оценка 

волонтерской деятельности: 

экономическая эффективность, 

социальные эффекты и вклад в 

развитие страны, регионов и 

муниципалитетов” 

2015թ. Հայաստանի Ամերիկյան 

համալսարան  

Սոցիալ-քաղաքական 

զարգացման մատահրավերները 

հետգաղութային 

հասարակություններում 



 

2014թ. Հայոց ցեղասպանության թանգարան - 

իսնտիտուտ 

«Ինչպես դասավանդել Հայոց 

ցեղասպանության թեման»// 

2013թ.  Սանկտ-Պետերբուրգի արտաքին 

կապերի կոմիտե  

X կրթական ծրագիր՝ 

Ռուսաստանի պետության 

պատմություն// X 

образовательная программа для 

соотечетсвенников, 

проживающих за рубежом, по 

истории России “История 

государства Российского” 

2013թ. Տարածաշրջանային 

իրադարձությունների 

գիտավերլուծական կենտրոն 

«Հարևաններ. Հայացք 

Հայաստանից» 

2008թ. Երևանի պետական համալսարան Դասախոսների որակավորման 

բարձրացման դասընթաց 

պատմություն 

մասնագիտությամբ//84 ժամ 

2006թ. Կրթության ազգային ինստիտուտ և 

Շիրակի թեմ 

«Հայոց եկեղեցու 

պատմություն»առարկայի 

դասավանդողների 

վերապատրաստում/ 180 ժամ 



 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

(ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐԻՆԵՐԻ) 

 

Տարեթի

վ 

Ամսագիր Հոդվածի վերնագիրը Համահեղինակներ 

2015 Сборник научных трудов 

Телавского 

государственного 

университета им. Якова 

Гогебашвили, N1 (28), 

Тбилиси, 2015, сс. 191-195 

Первая мировая война и 

Армянский вопрос 

 

2015 Русский Народный Собор в 

Армении  

//http://www.rnsarm.info/nod

e/53508 

Письменность как 

определяющий фактор 

национального 

самосознания// Наследие 

святых Кирилла и Мефодия в 

истории Русской Церкви и 

русской культуры//  

 

2015 Санкт-Петербургский 

университет управения и 

экономики, Санкт-

Петербург, 36 страниц 

Социально-классовая 

структура армянского 

населения Российской 

империи (по материалам 

переписи 1897г.)  

 

2015 Կոնֆլիկտային 

հաղորդակցություն և 

տեղեկատվական 

անվտանգություն, 

Գիտաժողովի նյութեր, Եր., 

ՀՀ Նախագահի 

աշխատակազմի 

«Հանրային կապերի և 

տեղեկատվության 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 

К вопросу о роли и значении 

стратегического партнерства 

в обеспечении 

информационной 

безопасности 

 

2015 Материалы VII 

Всероссийского конгресса 

политологов, Москва, 19–21 

ноября 2015 г.,Под общей 

редакцией О. В. Гаман-

Голутвиной, Л. В. 

Сморгунова, Л. Н. 

Тимофеевой// Российская 

ассоциация политической 

науки (РАПН), Московский 

государственный институт 

Роль и значение 

стратегического партнерства 

в обеспечении 

информационной 

безопасности// Политическая 

наука перед вызовами 

современной политики 

 

http://www.rnsarm.info/node/53508
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международных отношений 

(Университет) МИД России,  

кн.2-ая,  Москва 

2016 Գիտական հոդվածների 

ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ 

գիտակրթական 

միջազգային կենտրոն, 

Երևան 

К вопросу о демографических 

последствиях Великой 

отечественной войны в 

Армении 

 

2017 Проблемы национальной 

безопасности в условиях 

глобализации и 

интеграционных процессов 

(междисциплинарные 

аспекты). Материалы 

международного научного 

форума 3-4 ноября 2017г. 

Ереван: РАУ 

«Общественные организации 

Армении: современные 

вызовы и реалии  

 

2017 Матерiали Мiждународноi 

науоково – практичноi 

конференцii «Мiжнароднi 

вiдносини, iсторiя, теорiя та 

практика», Суми 

Трудовая миграция в 

Армении в начале XXI века: 

угроза демографической 

безопасности или результаты 

интеграции? 

 

2018 XXI уральские 

социологические чтения. 

Социальное пространство и 

время региона: проблемы 

устойчивого развития, 

Екатеринбург, 15-16 марта 

2018г. Сборник материалов 

Общественный сектор 

Армении: этапы развития и 

современность//  

 

2018 «Կաճառ» Գիտական 

հոդվածների ժողովածու ՀՀ 

ԳԱԱ Գիտակրթական 

միջազգաին կենտրոն, 

Երևան 

Деятельность женских 

благотворительных 

армянских организаций в 

конце XIX-начале XX веков// 

 

2018 https://grans.hse.ru/data/2020/

03/25/ 

1567350647/Bulleten%2017_

web.pdf?fbclid=IwAR3bcSlnO

AJja6HYo6cfdijKTyuuS0r3 

Uxc9Iwx6SWzeZ1y5T02VhR

mtMNE 

«Мировая карта волонтерства. 

Армения» 
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https://grans.hse.ru/data/2020/03/25/%201567350647/Bulleten%2017_web.pdf?fbclid=IwAR3bcSlnOAJja6HYo6cfdijKTyuuS0r3%20Uxc9Iwx6SWzeZ1y5T02VhRmtMNE


 

 

2019 «Շիրակի 

պատմամշակութային 

ժառանգությունը. 

Հայագիտության արդի 

հիմնահարցեր» 10-րդ 

միջազգային գիտաժողով, 

գյումրի 27-29 սեպտեմբերի 

2019 

Волонтерство в Армении: 

история и современность 

 

2019 Стратегии развития 

социальных общностей , 

институтов, территорий// 

Материалы V 

международной научно-

практической конференции, 

Екатеринбург, 22-23 апреля 

2019 года 

Влияние гражданских 

инициатив на внутреннюю 

политику в Республике 

Армения за последнее 

десятилетие 

 

2020 Высшее образование в 

России//Социология 

оразования//https://doi.org/10

.31992/0869-3617-2020-29-7-

43-55 

Социальное участие 

студенчества России и 

Армении в социокультурном 

развитии городов 

Певная Мария 

Владимировна – д-р 

социол. наук, проф., зав. 

кафедрой. E-mail: 

m.v.pevnaya@urfu.ru 

Шуклина Елена 

Анатольевна – д-р 

социол. наук, проф. E-

mail: 

e.a.shuklina@urfu.ru 

Тарасова Анна 

Николаевна – канд. 

социол. наук, доцент. E-

mail: 

a.n.tarasova@mail.ru 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург, Россия 

2020 The Jouranl of Social Policy 

Studies 

Журнал исследований 

социальной политики//  

Scopus 

DOI: https://doi.org/10.17323/

727-0634-2020-18-3-445-460 

Социальное участие 

студентов России и 

Армении:институциональны

й контекст и 

нереализованный потенциал 

некоммерческого сектора в 

сожиокультурном развтии 

региональных городов 

Мария Певная 

Елена Шуклина 

Лилит Асоян 

 

https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-7-43-55
https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-7-43-55
https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-7-43-55
https://doi.org/10.17323/727-0634-2020-18-3-445-460
https://doi.org/10.17323/727-0634-2020-18-3-445-460


 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Լեզուների իմացություն 

Լեզու Մակարդակ  

(A1, A2; B1, B2; C1, C2) 

ռուսերեն C2 

գերմաներեն B2 

անգլերեն A1 

Համակարգչային 

Ծրագիր Տիրապետում  

(սկսնակ, բավարար, միջին, լավ, փորձառու) 

Wօrd, exel, power point փորձառու 

MS-DOS բավարար 

Վիճակագրական փաթեթներ 

Ծրագիր Տիրապետում  

(սկսնակ, բավարար, միջին, լավ, փորձառու) 

Այլ հմտություններ 

 

 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՓՈՐՁ 
 

Առարկա / թեմա Ֆորմալ / ոչ ֆորմալ 

Հայոց պատմության նորագույն շրջան ֆորմալ 

Հայկական հարցի և հայոց 

ցեղապսանության պատմություն 

ֆորմալ 

Պատմական ժողովրդագրություն ֆորմալ 

Մշակութաբանություն ֆորմալ 

Սոցիոլոգիա ֆորմալ 

Քաղաքագիտության հիմունքներ ֆորմալ 

Ռուսաստանի պատմություն ֆորմալ 

Հասարակական գործունեության 

կազմակերպում 

Ոչ ֆորմալ 

 


