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 Վաղինակ Ռոբերտի Նազարյան  
  

 

Կրթություն 

1994-1998       ՀՀ Վանաձորի պետական համալսարան,   

Ֆիզ. դաստիարակության բաժին  

«ֆիզիկական դաստիարակություն»  մասնագիտություն 

Գիտական աստիճան, կոչում 

2016         Դոցենտ ՎՊՀ 

2013         Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 

 

Աշխատանքային փորձ 
 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

2021- 
առ այսօր 

Վանաձորի պետական 
համալսարան  

«Կրթական  
բարեփոխումների և վերապատրաստումների» 
կենտրոնի ղեկավար 

 

2021- 

առ այսօր   

Վանաձորի պետական 
համալսարան  
 

հոգաբարձուների խորհրդի  
անդամ 

2013- 

առ այսօր 

Վանաձորի պետական 
համալսարանի «Արվեստի և 
սպորտի» ամբիոնի 

ասիստենտ 

2020-2021    

Վանաձորի պետական 
համալսարան  
 

Արվեստի և սպորտի»  
Ամբիոնի վարիչ 
 

2018-2021    ԿԳՄՍ նախարարություն 

ԿԳՄՍ նախարարության «Հանրակրթության 

ֆիզիկական կրթություն  

և անվտանգ կենսագործունեություն» 

չափորոշիչ և ծրագրեր մշակող 

առարկայական խմբի փորձագետ  
 

2001-2016     
Վանաձորի պետական 
համալսարան  
 

ՎՊՀ ֆիզ. դաստիարարակության տեսության և  

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս 
 

2003-2005 

Վանաձորի պետական 
համալսարան  
 

Վանաձորի պետական համալսարանի 

«Մարզական ակումբի»  

նախագահ 
 

1994-2021     
Վանաձորի Աթլետիկայի 

մարզադպրոց 

 մարզիչ, մանկավարժ 
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Վերապատրաստումներ 

 

2019 
 «Ֆիզկուլտուրա-մարզական շարժման ազգային համակարգի 

վերակառուցման իննովացիոն նախագիծ» 

2019  
 «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայական ծրագիր /չափորոշչի 

կառուցվածքը և կազմելու ձևաչափը (միջազգային փորձագետ Վ. Բրիլլեր)- 

2019 

 «Դասավանդման մեթոդաբանություն «Նախագծերի վրա հիմնված 

ուսուցում» «Կարողությունների հիման վրա կրթություն» 

«Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացում» 

 

2019 

(միջազգային փորձագետ Վ. Բրիլլեր) «Ֆիզիկական կուլտուրա» 

առարկայական ծրագիր /չափորոշչի կառուցվածքը և կազմելու ձևաչափը  

(միջազգային փորձագետ Վ. Բրիլլեր) 

 

2019 
Վերապատրաստման մոդուլների կառուցվածքը և մշակման ձևաչափը»( 

միջազգային փորձագետ Վ. Բրիլլեր)  

2019 

«Դասավանդման մեթոդաբանություն 

«Նախագծերի վրա հիմնված ուսուցում» 

«Կարողությունների հիման վրա կրթություն» 

«Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացում» 

(միջազգային փորձագետ Վ. Բրիլլեր) 

2019 «Zoom հարթակում օնլայն դասի կազմակերպման մեթոդաբանություն» 

2019 «Ընթացիկ և ձևավորվող գնահատման առանձնահատկությունները» 

2019 
ՎՊՀ պրոֆեսորադասխոսական կազմի վերապատրաստումներ՝ Իրավական 

գիտելիքներ 

2018 
«Վերջնարդյունքների դերը և նշանակությունը ֆիզիկական կուլտուրայի 

դասավանդման գործընթացում) 

2018 

«Ֆիզդաստիարակության համակարգի գիտակիրառական հիմունքները» 

«Աթլետիկական վարժությունների դասավանդման 

առանձնահատկությունները նորագույն տեխնոլոգիաներով» 

2018 

ՀՀ ԿԳՄՍ ԿԾ և ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող  

 «Կրթական բարելավում» ծրագրի շրջանակներում  

«Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» ուսումնական 

ոլորտի փորձագետի վերապատրաստում: 

2018 «Կրթական ոլորտում գենդերային բաղադրիչի ներառում» 

2018 
«Կրթական ոլորտում «Առողջ ապրելակերպ»  

      դասընթացի ներառում» 

2018 «Առարկայական նյութերի կազմման մեթոդաբանություն» 

2018 «Բ. Բլումի աստիճանակարգը (տաքսոնոմիա) - կիրառության ձևաչափը»: 

2018 
«Վերջնարդյունքների դերը և նշանակությունը ֆիզիկական կուլտուրայի 

դասավանդման գործընթացում» 

2018 
ՈՒսուցումը ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային 

պատրաստության համակարգում 
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Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

 
Ֆիզիկական կուլտուրա, Սպորտային մարզման հիմունքներ, Պրոֆոսիոնալ –կիրառական 

ֆիզիկական պատրաստություն, Ֆիզկուլտուրա-մարզական շարժման ազգային համակարգի 

վերակառուցման իննովացիոն հիմունքներ 

 
Դասավանդվող առարկաներ 

 

1. Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա,  

2. Աթլետիկա և դասվանդման մեթոդիկա,  

3. Սպորտային մարզման հիմունքներ,  

4. Կիրառական ֆիզիկական պատրաստություն 

 

 

Մասնագիտական անդամակցություն 
 

———————————————————————————————————————————— 

———————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————— 

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 
 

———թ. ——————————————————————————— 

———թ. ——————————————————————————— 

———թ. ——————————————————————————— 

 

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ, վերապատրասման 

դասընթացներ 

 

2021    «Հանրակրթության ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» 

ուսումնական ոլորտի վերանայված պետական, առարկայական չափորոշիչներին և 

ծրագրերին նվիրված վերապատրաստումներ՝ ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 

ուսուցիչների համար 

2021    «Առարկայական ուսուցիչներին մասնագիտական  վերապատրաստում» 

2021     «Փորձարկվող դպրոցների Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների մասնագիտական 

վերապատրաստում» 

 2021     Հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման 

դասընթաց՝ Ֆիզիկական կուլտուրայի  

 

Մասնակցություն գիտաժողովների 

 

2021թ. «Ուսանողների ֆիզիկական դաստիարակության արդիականացման  

հիմնախնդիրները» խորագրով գիտաժողով, (Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական 

լեզվահասարակագիտական համալսարան)։ 
 

Պարգևներ 
 

———————————————————————————————————————————— 
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———————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————— 

 
Լեզուների իմացություն 

 

Հայերեն , Ռուսերեն, Անգլերեն- բավարար 

 

Անձնական տվյալներ 

Հեռ. +374 77 23 02 77 

Էլ.փոստ vaghinaknazaryan77@gmail.com 

 

Հրապարակումներ 

Գիտական հոդված-12 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-2 
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