
1

Երբ Որտեղ Պաշտոնը

1984-1992 Լոռու մարզի Գեղասարի միջնակարգ դպրոց

հայոց լեզվի և

գրականության

ուսուցիչ,

փոխտօրեն

1992-2003 Վանաձորի թիվ 24 միջնակարգ դպրոց

հայոց լեզվի և

գրականության

ուսուցիչ,

1998- 2003

թթ.,

համատեղո

ւթյամբ

Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,

գրականության ամբիոն
դասախոս

2003-2006
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,

գրականության ամբիոն
դասախոս

2006-մինչև

այժմ

Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,

գրականության ամբիոն
դոցենտ

2007-2013

համատեղո

ւթյամբ

Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի

գրադարան
տնօրեն

2013-2020
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,

գրականության ամբիոն
ամբիոնի վարիչ

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Ա. Հ. Փիլոյան Վալերի Ալբերտի

Կրթություն

1980-1984 թթ. Կիրովականի (այժմ՝ Վանաձոր) պետական մանկավարժական

ինստիտուտ, լեզվագրական ֆակուլտետ

2012-2015 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի

դոկտորանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում

2004 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու / Ժ.01.01

2006 թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

20-21 դդ. հայ գրականություն, գրականության տեսության ու պատմության հարցեր,

սփյուռքահայ գրականություն, արտասահմանյան գրականության պատմություն
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Դասավանդվող առարկաներ

1. Հայ գրական քննադատության պատմություն

2. Սփյուռքահայ գրականության պատմություն

3. Հայ դրամատուրգիայի պատմություն

4. Արդի հայ գրականություն

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի

2017 թ. ՎՊՀ ներբուհական դրամաշնորհ

Մասնակցություն գիտաժողովների

14-15.10.2008 թ., Վիլյամ Սարոյան-100, Լեզուն, գրականությունը, գեղարվեստական

միջավայրը միջազգային գիտաժողով / Վ. Սարոյանը Հրանտ

Մաթևոսյանի գնահատմամբ

4-5.12.2008 թ., Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված 1988թ.

դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին / Լևոն Խեչոյանի

«Տենդ» պատմվածքը

14.11.2009թ., ՎՊՄԻ հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված հանրապետական

գիտաժողով /Ժամանակի մաթևոսյանական ընկալման

առանձնահատկությունների շուրջ

06.06.2009թ., Ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի հռչակման 90 և Վանաձորի

պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման

40-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտաժողով /

Հովհաննես Թումանյանը Հրանտ Մաթևոսյանի գնահատմամբ

21.05.2010 թ., Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 75-ամյակին նվիրված

հանրապետական գիտաժողով Հայ-Ռուսական (սլավոնական)

համալսարանում /Կերպարի մաթևոսյանական ընտրությունը

29-30.10.2010 թ., Եղիշե Չարենցը և նրա ժամանակը. Միջազգային

գիտաժողով / Հայրենիքի և հայրենիքի պատմության ընկալումները

Եղ. Չարենցի ստեղծագործության մեջ

25.11.2010 թ., Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Մովսես Խորենացու

ծննդյան 1600-ամյակին / Վերընթերցելով Խորենացուն

19.11.2010 թ., Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 75-ամյակին նվիրված

«Մաթևոսյանական արձագանքներ-2» հանրապետական

գիտաժողով /Ալխո և ալխոյանմաններ (կերպար, տիպ, արքետիպ)

4.10.2012 թ., Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված հայկական գրատպության

500-ամյակին / Սյուժեի (ֆաբուլայի) մաթևոսյանական ընկալումն
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ու իրացումը

15.02.2013 թ., Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված պրոֆեսոր Գուրգեն

Խաչատրյանի ծննդյան 60-ամյակին / Հրանտ Մաթևոսյանի

ստեղծագործության մեջ միֆականի կիրառության հիմնավորումը

8-9.10.2014 թ., Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության

համատեքստում 3-րդ միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի

45-ամյակին /Անավարտությունը որպես ստեղծագործական

մտադրույթի իրացում: Հր. Մաթևոսյանի «Մեռելալույս» անավարտը

28-29.10.2014 թ., Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական

մանկավարժական ինստիտուտի 80-ամյակին նվիրված

հոբելյանական հանրապետական գիտաժողով / Հրանտ

Մաթևոսյանի վերնագրերի պոետիկան

4-5.11.2015 թ., Միջազգային գիտաժողով՝ Արդի բանասիրության

հիմնախնդիրները՝ նվիրված Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան

150-ամյակին / Միֆականի փնտրտուքը Հրանտ Մաթևոսյանի

«Սկիզբը» վիպակում

13-14.10.2016 թ., Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային

հաղորդակցության համատեքստում 4-րդ միջազգային գիտաժողով

/ Լռությունը որպես պոետիկայի բաղկացուցիչ Հր. Մաթևոսյանի

կինոդրամատուրգիայում

23-24.06.2017 թ., Միջազգային գիտաժողով՝ Լեզու, խոսք, իրականություն՝

նվիրված լեզվաբան-փիլիսոփա, ակադեմիկոս Էդուարդ Աթայանի

ծննդյան 85-ամյակին / Վերնագիր և վերնագրի փոփոխակ.

վերլուծական տարընթերցումներ (Հր. Մաթևոսյանի

ստեղծագործության օրինակով)

18.05.2018թ ., Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Առաջին

Հանրապետության 100-ամյակին /1918 թվականի

իրադարձությունների գեղարվեստական արձագանքը Հրանտ

Մաթևոսյանի «Տախը» վեպում

11-12.10.2018 թ., Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային

հաղորդակցության համատեքստում 5-րդ միջազգային գիտաժողով՝

նվիրված Հայաստանի առաջին Հանրապետության հռչակման

100-ամյակին / Հայոց արքետիպերի համակարգը Հր. Մաթևոսյանի

երկերում
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16-7.06.2019 թ., Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի

ծննդյան 150-ամյակին և Վանաձորի պետական համալսարանի

(Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի)

հիմնադրաման 50-ամյակին / Գրականության մաթևոսյանական

ընկալումը

23.05.2020 թ., «Մաթևոսյանական արձագանքներ-3»՝ միջազգային գիտաժողով՝

նվիրված Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 85-ամյակին

/Գեղարվեստական արձակի ռիթմը (Հրանտ Մաթևոսյանի

ստեղծագործության օրինակով) և Մաթևոսյանական ծրագրած,

սակայն անավարտ և չիրացված երկեր

17-18.12.2020 թ., Գիտական ընթերցումներ. Ավետիք Իսահակյան-145 / Ավ.

Իսահակյան և Հրանտ Մաթևոսյան. ժառանգորդության հարցեր

14.04.2021 թ., Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 85-ամյակին նվիրված միջազգային

գիտաժողով / Հր. Մաթևոսյանի «Եզրով» անավարտ վիպակը

Լեզուների իմացություն

հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Անձնական տվյալներ

Հեռ. 093 338 996

Էլփոստ pv60.60@mail.ru
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խնդիրների:


