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Երբ Որտեղ Պաշտոնը

2008-ից

մինչ այժմ

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական

համալսարան
դոցենտ

2012-ից

մինչ այժմ
Համատեղությամբ Վանաձորի թիվ 19 հիմնական դպրոց տնօրեն

2004-2008
Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական

մանկավարժական ինստիտուտ
ասիստենտ

2000-2004
Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական

մանկավարժական ինստիտուտ դասխոս

1998-2000

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական

մանկավարժական ինստիտուտ

Ժամավճարով

հրավիրված

դասախոս

1991-1994 Լոռու մարզի Լեռնապատի միջնակարգ դպրոց

Հայոց լեզվի և

գրականության

ուսուցիչ

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Ա. Հ. Եդոյան Անուշ Ռուդիկի

Կրթություն

2001-2004 թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական

համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդություն

1988-1993 թթ. Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական

ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզվի և

գրականության» բաժին

1978-1988 թթ. Ստեփանավանի Ստ. Շահումյանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան, կոչում

2008թ. դոցենտ

2004թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

Վերապատրաստումներ

2019թ. «Նախագծային մեթոդի» ներդրումը բուհական դասընթացի սահմաններում

2018թ. «Շրջված դասարան» մեթոդի կիրառումը ուսուցման ընթացքում

2017թ. «Համընդհանուր ներառականության ներդնումը ՀՀ-ում»

2017թ. «Հանրակրթական դպրոցի տնօրենի հավաստագրման»

2016թ. Համալսարանի պարտադիր վերապատրաստման դասընթաց անգլերից
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Թ

իվ

Աշխատանքի

անվանումը

Գրականության աղբյուրը ,

հրատ. վայրը, տարեթիվը,

համարը

Ծավալը

(էջ.

տպ.մ.)

Համահեղինակ

1 2 4 5 6

1. Դերանվանական

հոլովման

դասավանդումը

Հայոց լեզու և գրականություն ,

գիտամեթոդական ամսագիր,

թիվ 3-4, Երևան, 2003:

5 էջ
(102-106)

2. Անձնական

դերանունների

հոլովման

դասավանդումը

Կանթեղ, գիտական հոդվածների

ժողովածու , թիվ 1, Երևան, 2003:

4 էջ
(198-201)

3. Անձնական

դերանունների

լեզվաոճական արժեքը

Լրաբեր , ՀՀ ԳԱԱ

հասարակական

գիտությունների , թիվ 3 (609),

Երևան, 2003:

8 էջ
(123-130)

4. Որ դերանվան և որ

շաղկապի

լեզվաոճական արժեքը

Հայոց լեզու և գրականություն ,

գիտամեթոդական ամսագիր,

թիվ 6 (33), Երևան, 2005:

7 էջ
(42-48)

2015թ. Համալսարանի պարտադիր վերապատրաստման դասընթաց

մանկավարժությունից

2014թ. Համալսարանի պարտադիր վերապատրաստման դասընթաց ՏՀՏ-ների

կիրառման

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Մայրենի լեզվի դասավանդման մեթոդակայի ճյուղային զարգացման հեռանկարները

Դասավանդվող առարկաներ

Մայրենի լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Մասնագիտական անդամակցություն

ամբիոնի «Դպրոց-բուհ» կապի պատասխանատու

Լեզուների իմացություն

Ռուսերեն ՝ գերազանց

Անգլերեն՝ բառարանի օգնությամբ

Անձնական տվյալներ

Հեռ. 094948668

Էլփոստ anush.yedoyan@mail.ru

Հրապարակումներ
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բարդ ստորադասական

նախադասություններու

մ

5. Որ շաղկապի

լեզվաոճական արժեքը

բարդ ստորադասական

նախադասություններու

մ

Հայոց լեզու և գրականություն ,

գիտամեթոդական ամսագիր,

թիվ 1-2 (35), Երևան, 2006:

4 էջ
(78-81)

6. Դերանուն-մակբայ

հարաբերակցությունը և

դրա ուսուցումը

Բանբեր. Գիտական

աշխատություններ .-2,-

Վանաձոր, 2007:

6 էջ
(239-244)

Անահիտ

Արզումանյան

7.

8.

Ղ.Աղայանի ներդրումը

գրաճանաչության

հնչյունային մեթոդի

մշակման գործում

Ղ.Աղայանի ծննդյան 170-ին

նվիրված հանրապետական

գիտաժողովի նյութեր,

Վանաձոր, 2010:

8 էջ
(51-59)

Թվի քերականական

կարգի ուսուցումը ավագ

դպրոցում:

ՎՊՄԻ-ի գիտական հոդվածների

ժողովածու (Մանկավարժություն

և մեոդիկա), Վանաձոր, 2011:

9 էջ
(36-44)

9 Որոնողական -հետազոտ

ական գործունեության

ծավալումը որպես

կրտսեր դպրոցականի

խոսքի և մտածողության

զարգացման միջոց

Գիտական հոդվածներ ,

Բանասիրություն , Բ, Վանաձոր,

2011:

10 էջ
(67-76)

10. Նախագծերի մեթոդով

ուսուցումը որպես

կրտսեր դպրոցականի

հետազոտական

կարողությունների

զարգացման միջոց

«Մխիթար Գոշ»,

գիտամեթոդական հանդես, 4-6

(37), Վանաձոր, 2013:

6 էջ
(32-38)

11. Դպրոց-բուհ

համագործակցությունը

որպես

շրջանավարտների՝

աշխատաշուկայում

կողմնորոշվելու և իրենց

հակումներին ու

ընդունակություններին

համապատասխան

մասնագիտական

կրթություն ստանալու

հնարավորություն

«Մխիթար Գոշ»,

գիտամեթոդական հանդես, 10-12

(39), Վանաձոր, 2013:

5 էջ
(22-27)

12. Բայի ուսուցման

համագործակցային

եղանակը որպես

սովորողի

բառապաշարի

հարստացման և

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ , Ա ՊՐԱԿ

/հասարակական

գիտություններ , դասավանդման

մեթոդիկա/ / ՀՀ ԿԳՆ, Վանաձորի

5 էջ
(263-268)
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լեզվամտածողության

զարգացման միջոց

պետական համալսարան/,

Երևան, 2015, 320 էջ:

13 Պատմվածքի

ուսուցումը՝ կրտսեր

դպրոցականի խոսքի և

մտածողության

զարգացման միջոց

«Նախաշավիղ»

գիտամեթոդական հանդես,

2.2016

6 էջ
(3-9)

14 ԲԱՅԻ ԴԻՄԱՎՈՐ ԵՎ

ԱՆԴԵՄ ՁԵՎԵՐԻ

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

Վանաձորի պետական

համալսարանի գիտական

տեղեկագիր, Ա պրակ

(հասարակական

գիտություններ, դասավանդման

մեթոդիկա), Երևան, 2016

7 էջ

(էջ
237-243 )

15 Աշակերտի

ռազմահայրենասիրակա

ն դաստիարակությունը

արցախյան

ազատամարտի

թեմաներով

Արցախի պետ. համալսարան,

գիտաժողով՝ նվիրված Արցախի

անկախության հռչակման 26-րդ

տարելիցին, Գիտական

ընթերցումներ, պրակ 2, Ստեփ.,

2016

5 էջ

(էջ 86-90)

16. Մայրենիի միասնացված

դասերին

քերականական նյութի և

որոշ առարկաների

ինտեգրումը՝ որպես

ուսուցման

արդյունավետ միջոց

Վանաձորի պետական

համալսարանի գիտական

տեղեկագիր, Ա պրակ

(հասարակական

գիտություններ, դրանց

դասավանդման մեթոդիկա),

Երևան, 2019

12 էջ

(էջ

142-153)

Գևորգյան

Վարդուհի

17 Շարադրություների և

փոխադրությունների

կազմակերպումն ու

անցկացումը

ավանդական և

ժամանակակից

մեթոդների

համադրությամբ

Վանաձորի պետական

համալսարանի գիտական

տեղեկագիր, Ա պրակ

(հումանիտար և հասարակական

գիտություններ, դրանց

դասավանդման մեթոդիկա),

Երևան, 2021

13 էջ

(էջ

467-479)

Նարինե

Ադամյան

18 Առարկայական

ներհյուսումը

տարրական

դասարաններում

Վանաձորի պետական

համալսարանի գիտական

տեղեկագիր, Ա պրակ

(հումանիտար և հասարակական

գիտություններ դրանց

դասավանդման մեթոդիկա),

Երևան, 2021

9 էջ

(էջ

480-488)

Գոհար

Լորտիկյան


