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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
   Ա. Ա. Հ. Պարգև Հովհաննեսի Գևորգյան 
 

 

 Կրթություն 

 

    1965 -1970թթ.                         ՎՊՄԻ, Մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի                                                                                                         

                                                           ֆակուլտետ 

 Ավարտել է ինստիտուտը «Տարրական    կրթության  

                                                   մանկավարժություն և մեթոդիկա»   մասնագիտությամբ 

 

1964թ. ավարտել է Թբիլիսիի թիվ 97 ռուսական միջնակարգ դպրոցը 

                                                          

Գիտական աստիճան, կոչում 

2016թ․ պրոֆեսոր 

 2012թ. դոկտոր 

 1990թ.  դոցենտ 

 1984թ․ մ․գ․թ․ 

 
Աշխատանքային փորձ 

 
 

Ամսաթիվ Պետական մարմնի, հիմնարկի և կազմակերպության Պաշտոնը 

Ընդունվելու Ազատվելու 

(ավարտելու) 
Անվանումը Գտնվելու վայրը  

14․09․64 27․08․66 ՀԽՍՀ Մարտունու շրջանի 8-ամյա 

դպրոց 

գյուղ Ծակքար ռուսաց լեզվի և 

գրականության 

ուսուցիչ 

14․10․66  Թբիլիսիի թիվ 109 դպրոց ք․ Թբիլիսի ավագ ջոկատավար 

14․10․67  Թբիլիսիի թիվ 97 դպրոց ք․ Թբիլիսի ավագ ջոկատավար 

05․09․68  Թբիլիսիի թիվ 97 դպրոց ք․ Թբիլիսի ֆիզկուլտուրայի 

ուսուցիչ 

15․10․69 25․06․70 Թբիլիսիի թիվ 97 դպրոց ք․ Թբիլիսի դպրոցի տնօրեն 

02․09․70  Կիրովականի (այժմ Վանաձոր) 

պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ 

ք․ Կիրովական 

(այժմ 

Վանաձոր) 

Մանկ․ և հոգեբ․ 

ամբիոնի 

դասախոսի 

պաշտոնակատա

ր 

30․05․74  Կիրովականի (այժմ Վանաձոր) 

պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ 

ք․ Կիրովական 

(այժմ 

Վանաձոր) 

ամբիոնի դասախոս 
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03․11․75  Կիրովականի (այժմ Վանաձոր) 

պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ 

ք․ Կիրովական 

(այժմ 

Վանաձոր) 

ավագ դասախոս 

01․09․76  Կիրովականի (այժմ Վանաձոր) 

պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ 

ք․ Կիրովական 

(այժմ 

Վանաձոր) 

ավագ 

դասախոս 

(վերընտրվել 

է) 

16․04․81  Կիրովականի (այժմ Վանաձոր) 

պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ 

ք․ Կիրովական 

(այժմ 

Վանաձոր) 

ամբիոնի վարիչի 

ժ․պ 

04․05․86  Կիրովականի (այժմ Վանաձոր) 

պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ 

ք․ Կիրովական 

(այժմ 

Վանաձոր) 

ավագ 

դասախոս 

(վերընտրվել 

է) 

01․09․90  2020 Կիրովականի (այժմ Վանաձոր) 

պետական 

ք․ Կիրովական 
Մանկավարժության 

ամբիոնի վարիչ 

 

Վերապատրաստումներ 
 

 

1998թ.                             Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց <<Դպրոցի  

տնօրենը որպես կառավարող և ղեկավար>> 

 

1974թ.  ԽՍՀՄ մանկավարժական գիտությունների ակադեմիայի 

դասախոսների որակավորման բարձրացման ինստիտուտում 

(ք. Մոսկվա) 

 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

 
 Մանկավարժության պատմություն 

 Դաստիարակության արդի հիմնախնդիրներ 

 Դպրոցի կառավարում 

 Հետազոտության մեթոդաբանություն և մեթոդիկա 

 
Դասավանդվող առարկաներ 

 
«Մանկավարժություն», «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն», «Մանկավարժության 

պատմություն», «Մանկավարժության տեսություն», «Դաստիարակության տեսություն»,  

«Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն», «Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի 

կառավարում», «Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» դասընթացները  

 

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 
 

2019թ․                                      Դասավանդողը թվային տարածքում 
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Մասնակցություն գիտաժողովների 
 

2021թ․                                      «Актуальные научные исследования в современном мире», 

                                               Международная научная конференция  
                                                       

2014թ․ Հանրապետական գիտաժողով նվիրված Հ. Թումանյանի  

                                                ծննդյան 145-ամյակին 

2010թ․ Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված Ղ. Աղայանի 170-

ամյակին  

 2009թ․                         Կ. Դ. ՈՒշինսկու ծննդյան 185 - ամյակին նվիրված 

                                                  միջազգային գիտաժողով 

1986թ․                                  Համամիութենական գիտապրակտիկ կոնֆերանս, Արխանգելսկ                                                         

 

 

Պարգևներ 

         
            2004թ.                                   ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր 

 

Լեզուների իմացություն 
 

 հայերեն - գերազանց 

 ռուսերեն  - գերազանց 

 վրացերեն – լավ 

Անձնական տվյալներ 
Հեռ․   

Էլ․փոստ  

 

Հրապարակումներ 

 
Մենագրություն և 60-ից ավել գիտական հոդվածներ 

 
 


