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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ա. Ա. Հ. Մազմանյան Մարիաննա Մերուժանի 

 

 

Կրթություն 

2003 - 2007 թթ. ՀՊՄԻ, Հոգեբանության ամբիոն (հայցորդություն) 

1990-1995թթ. ՎՊՄԻ , Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,  

                                                    մասնագիտությունը`   “Կենսաբանություն, քիմիա լրացուցիչ” 

1979-1989թթ. Վանաձորի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց 

 

Գիտական աստիճան, կոչում 

2018թ. Դոցենտի գիտական կոչում` “Հոգեբանություն” մասնագիտությամբ 

2008թ. Հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի աստիճան`  

                                                   “Հոգեբանության տեսություն և պատմություն” մասնագիտությամբ 

 

Աշխատանքային փորձ 
 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

2020թ.-ից 
մինչ այժմ 

  “Հ.Թումանյանի անվան Վանաձորի պետական համալսարան”      

հիմնադրամ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն 

դոցենտ 

   2019թ.-ից 

մինչ այժմ 

  ՀՌՀ (Սլավոնական համալսարան),  

  հոգեբանության ամբիոն 

           դասախոս 

 2008-2020թթ.    Վանաձորի պետական համալսարան,  

   հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոն 

           ասիստենտ 

   

 

Վերապատրաստումներ 
 

2022թ.  “ՀՏՍԽ-ի և այլ տրավմաների համակցված բուժում” (II փուլ), 

                                   “Ազնավուր” հիմնադրամ 

2021թ.   “ՀՏՍԽ-ի և այլ տրավմաների համակցված բուժում “(I փուլ),  

                                  “Ազնավուր” հիմնադրամ 

2021թ.   “ Հոգեբուժությունը հոգեբանների համար”,  

                                  MHS հոգեկան առողջության կենտրոն  

2019թ.    “Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում”,  

                                 Անահիտ Արզումանյանի հոգեբանական     կենտրոն 

2019թ.  “ Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման հիմունքները”,  

                                 “Այգ” հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն 

2019թ.   “Գեշտալտ թերապիայի հիմունքներ” ,  

                                 “Այգ” հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն 

2018թ.  “ Հոգեդրամա”, 
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                                     “Այգ” հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն 

2015թ.  “Իրավագիտության հիմունքներ”,  

                                      ՎՊՀ շարունակական կրթության կենտրոն 

2015թ.  “Անգլերեն լեզու”(B2 մակարդակ),  

                                       ՎՊՀ շարունակական կրթության կենտրոն 

 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 
 

  Բուհական կրթության հոգեբանություն, Կոգնիտիվ հոգեբանություն 

 
Դասավանդվող առարկաներ 

 

1. Մասնագիտության ներածություն( հոգեբանություն), (ՎՊՀ) 

2. Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն, (ՎՊՀ) 

3. Հոգեկան գործընթացների պրակտիկում, (ՎՊՀ) 

4. Հոգեբանամանկավարժական պրակտիկում, (ՎՊՀ) 

5. Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն և մեթոդներ, (ՎՊՀ) 

6. Հոգեբանական խորհրդատվությունը կազմակերպություններում, (ՎՊՀ) 

7. Հոգեբանական խորհրդատվությունը  առողջապահության մեջ, (ՎՊՀ) 

8. Общая психология(психические свойства), (РАУ) 

9. Психология и педагогика, (РАУ) 

10. Психология  безопасности, (РАУ) 

 

 

 

 

Մասնագիտական անդամակցություն 
 

 “ Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտված անձանց հոգեբանական խնդիրները և դրանց 

հաղթահարման ուղիները “ խորագրով  գիտական խմբի անդամ 

 

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ 
 

2021թ.          “Սթրեսի կառավարում և հոգեբանական ինքնակարգավորում” (թրեյնինգ) 

2022թ.           “ Գործնական հոգեախտորոշումը կրթության մեջ” (թրեյնինգ) 

 

 

Մասնակցություն գիտաժողովների 
 

2018թ.   Международная научно-практическая конференция “ Проблемы развития личности в 

условиях глобализации:психолого-педагогические аспекты”, РАУ 

2021թ.   “Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները” միջազգային գիտաժողով (ՇՊՀ) 

 2021թ.    XV Научная годичная конференция РАУ 

2022թ.   Международная научно-практическая конференция “ Актуальные  проблемы развития 

личности в условиях  современных реалий”, РАУ  
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Լեզուների իմացություն 

 

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն 
 

Անձնական տվյալներ 
Հեռ. +374 93 02 98 61 

Էլ.փոստ marianna.mazmanyan@mail.ru 

 
Հրապարակումներ 

1. “ Исследование толерантности к неопределенности студентов вуза”, (2022) 

2.  “ Տարբերակված գնահատումը որպես ուսանողի քննադատական մտածողության զարգացման 

մեխանիզմ”, (2021) 

3.  “ Տարբեր մասնագիտությունների ուսանողների քննադատական մտածողության 

առանձնահատկությունները”, (2020) 

4.  “ Профессиональное самосознание студентов как личностная составляющая их 

профессионального развития”, (2019) 

5.  “ Երկխոսությունը որպես մասնագիտական մտածողության արդյունավետ միջոց”, (2018) 

6.  “ Առաջին կուրսեցիների ադապտացիան բուհական կրթական միջավայրին”, (2018) 

7.  “ Հոգեբանության լաբորատոր աշխատանքներ (Պերցեպտիվ գործընթացներ)” 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, (2017) 

 8. “ Ավագ նախադպրոցականի (6-7 տարեկան) հասկացական, վերացական մտածողության 

դրսևորումները ֆիզիկական երևույթների պատճառահետևանքային կապերի բացահայտման 

միջոցով”, (2006) 

 9. “ Նախադպրոցականի մտածողության հարցեր”, (2005) 

10. “ Նախադպրոցականների ըմբռնումների զարգացման հիմնահարցի հետազոտումը ԽՍՀՄ 

հոգեբանության մեջ, (2005) 

 


