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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ա. Ա. Հ.  Գոհար Դոխոլյան Լաերտի  

 

Կրթություն    

2001-2004թթ. Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարանի 

առկա ասպրանտուրա, Ռոմանագերմանական    

բանասիրության  ֆակուլտետ, «Գերմանական լեզուներ» 

 

1996-2001թթ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ,  

Բանասիրական ֆակուլտետի «Օտար լեզուներ» (անգլերեն 

լեզու), անգլերենի և գերմաներենի ուսուցչի որակավորում 
 

1994-1996թթ   Վանաձորի Ս. Աբովյանի անվ. թիվ 1 վարժարան 
 

1986-1994թթ   Կիրովականի Ա.Պուշկինի անվան թիվ 4 միջնակարգ դպրոց 
 

 

Գիտական աստիճան, կոչում  

    

2021թ․    դոցենտի կոչում 

2015թ․                                      բանասիրական գիտությունների թեկնածուի աստիճան 

 

Աշխատանքային փորձ 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

2020 թ-ից 

մինչ այժմ 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան 

 

Միջազգային կապերի 

և դրամաշնորհների 

խթանման մասնագետ, 

գիտահետազոտական 

աշխատանքների, 

նորարարությունների 

և 

համագործակցության 

բաժին 

(համատեղություն) 

2016 թ-ից 

մինչ այժմ 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան 

 

Օտար լեզուների և 

գրականության 

ամբիոնի ասիստենտ 

2017-2020թթ 
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան 

Համագործակցության 

և կապերի բաժնի 

վարիչ 

(համատեղություն) 

2016- 2017 թթ 
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան 

Համագործակցությա

ն և կապերի բաժնի 
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ավագ մասնագետ 

(համատեղություն) 

2013- 2017թթ 
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան 

Շարունակական 

ուսուցման 

կենտրոնի օտար 

լեզուների ուսուցման 

մասնագետ-

համակարգող 

(համատեղություն) 

2009-2012 
Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի 

Վանաձորի մասնաճյուղ 

Գերմաներենի 

դասախոս 

(համատեղություն) 

2004- 2016թթ 
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան 

Օտար լեզուների 

ամբիոնի դասախոս 

 

Վերապատրաստումներ 
 
28․03-9․04․2022 թ․ «Անգլերենը հատուկ նպատակների համար և կրեդիտների 

կուտակման ու փոխանցման եվրոպական համակարգ/ Թյունինգ 

մոդուլային ուսուցման համակարգ», Էրազմուս+ SMARTI նախագծի 

շրջանակներում վերապատրաստում, ՎՊՀ, Վանաձոր 

 

3- 28.02.2022 թ․ «Թվային ուսուցումը համալսարանական միջավայրում» Էրազմուս+ 

CONNECT նախագծի շրջանակներում առցանց վերապատրաստում,  

Լապենրանտային տեխնոլոգիական համալսարան, Ֆինլանդիա 

 

8․10- 17․12․2021թ․  «Թվային հմտությունների զարգացման ծրագիր․  բիզնես 

հաղորդակցում, սոցիալական մեդիա, թվայնացում» CONNECT 

նախագծի շրջանակներում առցանց վերապատրաստում, RISEBA 

կիրառական գիտությունների համալսարան, Լատվիա 

 

4․10-6․11․2021թ․  «Ստարտափ աքսելերացիա» Էրազմուս+ CONNECT նախագծի 

շրջանակներում առցանց վերապատրաստում, Էնթոլոջի մենեջմընթ 

ՍՊԸ, Բուլղարիա 

 

6․09- 29․10․2021թ․                  «Արվեստի հմտություններ» Էրազմուս+ CONNECT նախագծի 

շրջանակներում առցանց վերապատրաստում, 

 

15․06-1․07․2021թ․ «Թվային ուսուցումը համալսարանական միջավայրում» Էրազմուս+ 

CONNECT նախագծի շրջանակներում (18 ժամ ծավալով) առցանց 

վերապատրաստում, Լապենրանտային տեխնոլոգիական 

համալսարան, Ֆինլանդիա  

 

18․01-16․03․2021թ․  «Moodle և Zoom հարթակներում դասավանդման հմտություններ և 

նորարարական դասավանդման և ուսումնառության  մեթոդներ» 

վերապատրաստում, ՎՊՀ, Վանաձոր  

 

9-13․03․2020թ․ «Գիտահետազոտական դրամաշնորհներին մասնակցություն»,  

Էրազմուս+ BOOST  նախագծի շրջանակներում վերապատրաստում 

Ստոքհոլմի թագավորական տեխնիկական համալսարան, Շվեդիա 
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23-29․06․ 2019թ․ «Միջազգային համագործակցության բաժինների և ծառայութենամետ 

կենտրոնների գործունեություն»  

Էրազմուս+ BOOST  նախագծի շրջանակներում վերապատրաստում 

 Ռովիրայի և Վերգիլիոսի համալսարան, Իսպանիա 

 

22-26․10․2018թ․ «Դրամաշնորհային նախագծերի մշակման մեթոդաբանություն» 

Էրազմուս+ BOOST  նախագծի շրջանակներում վերապատրաստում 

   Ստոքհոլմի թագավորական տեխնիկական համալսարան, Շվեդիա 

 

22-26․10․2018թ․  «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն»  

    Էրազմուս+ BOOST  նախագծի շրջանակներում վերապատրաստում 

    Տալլինի տեխնիկական համալսարան, Էստոնիա 

 
 

15-28․07․2018թ․ «Մեծահասակների դասավանդման մեթոդիկա/ դիդակտիկա» 

Օտարերկրյա գերմաներենի ուսուցիչների վերապատրաստում, 

Գյոթեի ինստիտուտ, Շվեբիշ  Հալլ, Գերմանիա (3 ECTS կրեդիտ) 

 

19-23․02․ 2018թ․  «Միջազգայնացման ռազմավարական պլանի մշակման  

մեթոդաբանություն», Էրազմուս+ BOOST  նախագծի 

շրջանակներում վերապատրաստում, Բարսելոնայի պոլիտեխնիկ 

համալսարան, Իսպանիա 

 

9-16․09․2017թ. Վարչական աշխատակազմի վերապատրաստում, Ֆրիդրիխ-

Ալեքսանրի անվ. Էրլանգեն-Նյուրնբերգի համալսարան, 

Գերմանիա 
 

3․03-3․04․2016թ․  Դասավանդում Erasmus Mundus նախագծի շրջանակներում, 

Պորտուի համալսարան, Պորտու, Պորտուգալիա 

 
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 
 

Անգլերենի և գերմաներենի տիպաբանություն, եվրոպագիտություն, բարձրագույն 

կրություն 

 

Դասավանդվող առարկաներ 
 

«Գերմաներեն լեզու», «Եվրոպագիտություն» 

 
Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 

 

 

2021թ․- մինչ այժմ Էրազմուս+ «Համալսարան-տնտեսություն կապի հաստատումը 

Մոլդովայի, Վրաստանի և Հայաստանի ուսանողների խելամիտ 

ձեռներեցային համագործակցության և մրցունակության 

միջոցով»/CONNECT/ նախագծի տեղական համակարգող 
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2021թ․- մինչ այժմ                    Էրազմուս+ «Աջակցություն անգլերենով դասավանդման նորարական 

մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքներին՝ կրթության 

արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը 

բարելավելու նպատակով»/ SMARTI/ նախագծի անդամ 

 

2021թ․- մինչ այժմ Ժան Մոնե գործողություններ «Եվրոպական 

ուսումնասիրությունների խթանումը Հայաստանում»/PROMOEU/ 

նախագծի անդամ 

 

2016թ․-2020թ․ Էրազմուս+ «Հայաստանյան համալսարանների միջազգայնացման 

ռազմավարության և մարքետինգի խթանում»/ BOOST/ նախագծի 

տեղական համակարգող 

 

2013 թ․-2015թ․ Էրազմուս Մունդուս IANUS,  IANUS II, EMINENCE, EMINENCE II 

շարժոնության նախագծերի անդամ 

 

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ 
 

23.03.2021թ․ “Making Videos as an Effective Method for a Project- and Product-oriented 

Lesson” խորագրով առցանց դաս Պորտուի համալսարանի 

ուսանողների հետ 

 

2016-2020թ․ Էրազմուս+ Boost նախագծի շրջանակներում անցկացված 

վերապատրաստումներ ՎՊՀ-ի աշխատակիցների հետ 

 

 

Մասնակցություն գիտաժողովների 
 

25.08. 2021թ․ Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и 

достижения, XXVI международная научно-практическая конференция,  
“Анализ управления высшего образования Франции”, г. Пенза 

 

15.08.2021թ․ Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 

инновации, XX международной научно-практическая конференция, 

“Transformation of Texts into Interviews as a Productive Approach for 

Skill- and Performance-based Language Learning”, г. Пенза  

 

22-23.10.2020 թ․                        Актуальные проблемы гуманитарного образования, VII международная  

научно-практическая конференция, “Videoerstellung als eine effektive 

Methode für projektorientierten Unterricht”, г. Минск     
                                     

Լեզուների իմացություն 
 

Անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն 
 

Անձնական տվյալներ 

Հեռ․      +374 93808663 

Էլ․փոստ   dokholyangohar@mail.ru  

 
Հրապարակումներ 
 

11 գիտական հոտվածների հեղինակ  

mailto:dokholyangohar@mail.ru

