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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ա. Ա. Հ. Լիլիթ Գագիկի Բաղդասարյան 

 

 
 

Կրթություն 

2002 – 2007թթ. ԵՊՄՀ  ասպիրանտուրա /հայցորդ/ ԺԳ․00.01. «Մանկավարժության  

                                                         տեսություն և պատմություն» 

 

    1998 -2002թթ.                              ՎՊՄԻ , Մանկավարժության ֆակուլտետ 

 Գերազանցությամբ ավարտել է ինստիտուտը «Տարրական  

                                                   կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա»   մասնագիտությամբ 

 

1988-1998թթ. Գերազանցությամբ ավարտել է Վանաձորի Գևորգ Չաուշի անվան  

                                                         թիվ 24  միջնակարգ դպրոց 

Գիտական աստիճան, կոչում 

2016թ․  դոցենտ 

2014թ․ մ․գ․թ․ 

 

 
Աշխատանքային փորձ 

 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

2002-ից 
մինչ այժմ 

Վանաձորի պետական համալսարան դոցենտ 

 

Վերապատրաստումներ 
 

 

2020թ․                             Վարել է «Սոցիալական մանկավարժի ակմեագրամը» հեռավար 

դասընթացը 

 

2019թ․                             Վարել է «Կրթական նորարարական տեխնոլոգիաներ» դասընթացը 

Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջի դասախոսներին  

վերապատրաստելու նպատակով 

 

2017թ․-2019թ․               Վարել է «Մանկավարժություն» դասընթացը ՎՊՀ դասախոսներին 

«Մանկավարժահոգեբանական պատրաստություն» ծրագրով 

վերապատրաստելու նպատակով 

 

2016թ․                             Վարել է «Սոցիալ-մանկավարժական տեխնոլոգիաներ» 

դասընթացը «Սոցիալական մանկավարժություն» 

մասնագիտությամբ շարունակական կրթություն  իրականացնելու 
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նպատակով 

 

2016թ․                             Վարել է «Մանկավարժություն» դասընթացը տնօրեններին 

վերապատրաստելու և հավաստագրմանը պատրաստելու 

նպատակով 

 

2009թ․  Վարել է «Գնահատման նորագույն ձևեր» դասընթացը ավագ 

դպրոցի ուսուցիչներին վերապատրաստելու նպատակով 

 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

 

 գիտելիքի կառավարում 

 գործարար բանականություն 

 մասնագիտական կատարելագործում 

 ակմեաբանություն 

 բուլիինգ, մոբբինգ, հեյզինգ 

 գործունեության մոդելավորում 

 կրթական նորարարական մեթոդներ, տեխնոլոգիաներ 

 
Դասավանդվող առարկաներ 

 

«Մանկավարժական տեխնոլոգիաներ», «Սոցիալ-մանկավարժական տեխնոլոգիաներ»,  

«Մասնագիտության ներածություն /սոցիալական մանկավարժություն», «Բարձրագույն կրթության 

տեխնոլոգիա», «Մանկավարժական վարպետություն և էթիկա», «Սոցիալ-մանկավարժական 

մոդելները», «Մոդելավորումը որպես գիտական հետազոտության մեթոդ», «Համեմատական 

մանկավարժություն», «Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ», «Ուսուցման ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներ», «Կրթական հմտություններ և գիտելիքի կառավարում», «Սոցիալ-

մանկավարժական խորհրդատվություն», «Սոցիալ-մանկավարժական գործունեության 

ուղղությունները» դասընթացները  

 

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 
 

2019թ․                                      Դասավանդողը թվային տարածքում 

 

2020թ․ Կրթության բարելավման և զարգացման մոդել  

 

 

 

Մասնակցություն գիտաժողովների 
 

2019թ․                                         Միջազգային գիտաժողով 

 

2015թ․                                        «Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և  

                                                    լուծումներ» հանրապետական գիտաժողով 

                                                         
2014թ․ տարածաշրջանային գիտաժողով «Մանկավարժության   

                                                   ժամանակակից հիմնախնդիրները» 

2010թ․ հանրապետական գիտաժողով` նվիրված Ղ. Աղայանի 170-ամյակին  
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Պարգևներ 

 

2021թ.                                 ՎՊՀ-ի հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Լ․ Ս․ 

Կոստանդյանի կողմից ստացել է պատվոգիր իր դասավանդած 

բոլոր կուրսերում ուսանողների բարձր գնահատականին 

արժանանալու համար 

  

2019թ.   ՎՊՀ-ի մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

Թ․Ս․Շահվերդյանի կողմից «Մանկավարժության ֆակուլտետի 

հիմնադրամ 50-ամյակի առթիվ» ստացել է պատվոգիր 

ուսանողության բարձր գնահատականի արժանանալու համար 

 

2019թ.                                  ՎՊՀ-ի մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Թ․Ս․Շահվերդյանի 

կողմից «Մանկավարժության ֆակուլտետի օրվա» առթիվ ստացել է 

պատվոգիր գիտամանկավարժական ակտիվ գործունեության 

համար  

 
Լեզուների իմացություն 

 

 հայերեն - գերազանց 

 ռուսերոն  - լավ (Professional working proficiency) 

 անգլերեն  - լավ (Limited working proficiency) 
 

Անձնական տվյալներ 
Հեռ․ 093․33․38․34, 055333665 

 

Էլ․փոստ lulibag@rambler.ru, lilitbaghdasaryan2020@gmail.com 

 

Հրապարակումներ 

 
14 գիտական հոդվածներ և 1 ուսումնամեթոդական     աշխատանք 

mailto:lulibag@rambler.ru

