ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԵԺԱՆՅԱՆ ՍԵԴԱ ՍԱՂԱԹԵԼԻ

Կրթություն
2010թ.

2008թ.

2007թ.

2003-2007թթ.

Դոցենտի
գիտական
‹‹Մանկավարժություն››
մասնագիտությամբ

կոչում

Մանկավարժական
գիտությունների
թեկնածուի
գիտական
աստիճանԺԳ.00.01
“Դասարանի
ղեկավարի
գործառույթները
որպես
ավագ
դպրոցականների մոտ բարոյական
արժեքների
ձևավորման
միջոց”
թեմայով
ատենախոսության
պաշտպանություն
ԵրՊՄՀ
մանկավարժության
ֆակուլտետի
‹‹Ընդհանուր
մանկավարժություն›› ամբիոնի հայցորդ

1975-1978թթ.

Մոսկվայի պետական կենտրոնական
դասընթացներ «ИН-ЯЗ» օտար լեզուների
կուրսեր՝
հեռակա
ուսուցմամբ,
գերազանցության վկայական

1973-1978թթ.

Երևանի
Կ.Մարքսի
անվան
պոլիտեխնիկական
ինստիտուտ,
‹‹Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա››
մասնագիտությամբ,
քիմիկ-տեխնոլոգի որակավորմամբ,
դիպլոմավորված մասնագետ,
գերազանցության վկայական

1963-73թթ.

Լոռու մարզի, ք.Վանաձորի
Վահան
Տերյանի
անվան
թիվ
5
միջն.
դպրոց,
գերազանցության
վկայական /ոսկե մեդալ/

.

Աշխատանքային փորձ
Երբ

Որտեղ

2008թ. մինչև
այսօր

1994թ. մինչև
այսօր

Պաշտոնը

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական
համալսարանի
‹‹Մանկավարժության և հոգեբանություն›› ամբիոն
Վանաձորի Հ.Թումանյանի
համալսարան

անվան

Դոցենտ

պետական Համալսարանի
գիտական
քարտուղար

1998-2003թթ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի անվան ԿՀ Քիմիայի ուսուցիչ
/համատեղությամբ/
1987-1994թթ. Վանաձորի /Կիրովականի/ պետական մանկավարժական Ուսումնաինստիտուտ
տեխնիկական
լաբորատորիայի
լաբորանտ
1987-1986 թթ. Վանաձորի /Կիրովականի/ քաղաքային սովետ
Հրահանգիչ
1986-1983թթ. Վանաձորի /Կիրովականի/ կարի ֆաբրիկա
1983-1978թթ. «Նիիավտոմատիկա» գիտահետազոտական ինստիտուտ

Ավագ ինժեներ
գիտական
աշխատող

Վերապատրաստումներ
Վարել է.
2016թ.

«Սոցիալական

մանկավարժի
դերը
կրթության
համակարգում»
մասնագիտությամբ վերապատրաստման դասընթաց /Ուսուցման տևողությունը՝ 10 շաբաթ/

Մասնակցել է.
Վերապատրաստման դասընթացներ.
2014թ.
Անգլերեն/1-ին մակարդակ/,
2014թ.
Ինֆորմատիկա/3-րդ մակարդակ/
2015թ.
ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ՀՀ Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության
հոգեբանամանկավարժական
գիտաժողովի մասնակցիֈ

2015

հիմնախնդիրները,,

միջբուհական

հանրապետական

CERTIFIKATE

This certificate acknowledges that Seda Bezhanyan has completed 1.5 training credits /45 hours/ to
prepare her to work with students with special educational needs/disabilities./

2015թ.

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Հատուկ կրթական կարիքներով /հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների
աշխատելուն նախապատրաստելու համար: /1,5 ուսուցման կրեդիտ (45ժամ)/ֈ

2016թ.
2016թ.

հետ

Իրավական գիտելիքներ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Տեմպուսի
SSRULLI /Համալսարանների՝ որպես ցկյանս
ուսումնառության
հաստատությունների
հատուկ
դերի
ամրապնդում
/ծրագրի
շրջանակներում կազմակերպված ‹‹Մարդկային ռեսուրսների կառավարում›› դասընթացը
/01.02.2016թ.-30.04.2016թ./ֈ
2016թ. ՎԿԱՅԱԿԱՆ
Տեմպուսի
SSRULLI /Համալսարանների՝ որպես ցկյանս
ուսումնառության
հաստատությունների
հատուկ
դերի
ամրապնդում
/ծրագրի
շրջանակներում կազմակերպված ‹‹Օտար լեզու›› դասընթացը /01.02.2016թ.-30.04.2016թ./ֈ

2017

Meaningful World,

ASSOCLATION FOR TRAUMA OUTREACH & PREVENTION/ATOP/
UNITED
NATIONS
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS,
MINDFUL
LEADERSHIP,FORGIVENESS,& TRANSFORMING HORIZONTAL VIOLENCE USING THE 7-STEP
INTEGRATIVE HEALING MODEL
2019թ.
ՎԿԱՅԱԿԱՆ ‹‹Փոփոխություն լսարանում. նորարարական դասավանդման և
ուսումնառության օժանդակում՝ արևելյան գործընկերության երկրներում ուսանողի
ուսումնական փորձառության բարելավման նպատակով››
ERASMUS+PRINTEL նախագծի
շրջանակներում կազմակերպված դասախոսների
վերապատրաստման ‹‹Հիբրիդային /համակցված դասավանդում և ուսումնառություն››
դասընթացին /10 ժամ/ /1ECTS կրեդիտ/ֈ

2019թ.

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ERASMUS+PRINTEL նախագծի
շրջանակներում կազմակերպված դասախոսների
վերապատրաստման ‹‹Ակտիվ ուսումնառություն և ՏՀՏ ընդլայնված դասավանդում /mlearning, gamification/›› դասընթացին /10 ժամ/ /1ECTS կրեդիտ/ֈ

2021թ.

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Moodle և Zoom հարթակներում դասավանդման հմտություններ և նորարարական
դասավանդման
և
ուսումնառության
մեթոդներ
ուսուցանելու
երկամսյա
վերապատրաստում/32ժամ/, երկրորդ մակարդակ /ՎՊՀ ռեկտոր Ռ.Սահակյան/ֈ

2022

CERTIFIKATE of Completion

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
Has successfully compieted the Course on STARTUP ACCELERATION within the Project.

2022
CERTIFIKATE
‹‹ Digitel teaching in university environment››

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն,
 Տեսական մանկավարժություն,
 Սոցիալական մանկավարժություն,

 Սոցիալական մանկավարժը մասանգիտական կողմնորոշման համակարգում,
 Սոցիալ-մանկավարժական մեթոդներ,
 Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվությունֈ

Դասավանդվող առարկաներ
«Սոցիալական
մանկավարժություն»,
«Սոցիալ-մանկավարժական
մեթոդներ»,
«Սոցիալական
մանկավարժը
մասնագիտական
կողմնորոշման
համակարգում»,
«Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվություն»:

Մասնագիտական անդամակցություն
ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդին կից մրցութային հանձնաժողովի
քարտուղար,
մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի գիտահետազոտական խմբի անդամ,
Վանաձորի
‹‹Տարածքային
Մանկավարժահոգեբանական››
կենտրոն,
‹‹ԿԱՊԿՈՒ
երեխաներ›› զարգացման կենտրոն, ‹‹Սինտոն›› կրթական խորհրդատվական կենտրոնֈ

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի
2011թ.

Կրթական ծրագիր. գաղափարից դեպի իրականացում
«“Սոցիալական մանկավարժություն”մասնագիտության հենքով ՎՊՄԻ-ում կրթական
ծրագրերի որակի բարձրացման մեխանիզմների մշակում և ներդնում» նախագծի
շրջանակներում:

2015թ.

Կրթական ծրագիր «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտության
համար / 051300 - ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ/:

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ
Կազմակերպած գիտաժողովներ
1999թ.
Գիտաժողով նվիրված 1988 դեկտեմբերի 7-ի աղետալի երկրաշարժի 10-ամյակին
2004թ.
«Ինստիտուտի օր»
2007թ.
Գիտաժողով ‹‹Կրթության որակի ապահովման և գնահատման ներբուհական
համակարգ›› (ներբուհական մոդել), Վանաձոր,
2009թ.
Հանրապետական գիտաժողով, Նվիրված ‹‹Միացյալ և անկախ Հայաստանի
անկախության մասին›› Հռչակագրի 90 և Վանաձորի պետական մանկավարժական
ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակներին, Վանաձոր,
2009թ.
Միջազգային գիտաժողով, Նվիրված Վանաձորի պետական մանկավարժական
ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին, Վանաձոր
2009թ.
Հանրապետական երիտասարդական գիտաժողով, Նվիրված է Վանաձորի
պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին, Վանաձոր,
2009թ.
Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով, Նվիրված Վանաձորի պետական
մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին, Վանաձոր,

2009թ. Հանրապետական գիտաժողով, Նվիրված է Հովհ․ Թումանյանի
ծննդյան 140ամյակին, Վանաձոր,
2009թ.
Գրական ՎՊՄԻ, Նվիրվում է
Վանաձորի պետական մանկավարժական
ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին, Վանաձոր
2010թ.
Գիտաժողով,
Ղազարոս
Աղայանի
ծննդյան
170-ամյակին
նվիրված
հանրապետական գիտաժողով, Վանաձորֈ
2010թ. Գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի հետ համատեղ, կայացած Վանաձորի
Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում ֈ
2011թ.
Հանրապետական գիտաժողով, Վանաձորֈ
2011թ.
Գիտաժողով, Նվիրված Մովսես Խորենացու ծննդյան 1600-ամյակին,
Վանաձորֈ
2011թ.
Հանրապետական երիտասարդական գիտաժողով, Վանաձորֈ
2011թ.
Հանրապետական ուսանողական 2-րդ գիտաժողով, Վանաձորֈ
2011թ.
Միջազգային գիտաժողով, Լեզվաբանություն, Վանաձորֈ
2011թ.
Գիտաժողով ‹‹Անցումային հասարակության առանձնահատկություններ››,
Վանաձորֈ
2011թ.
Գիտաժողով ‹‹Մաթևոսյանական արձագանքներ›› Վանաձորֈ
2011թ․
Հանրապետական գիտաժողով` «Բուհական ուսուցման հոգեբանական
հիմնախնդիրները»ֈ
2011թ.
Գիտաժողով «Լեզվի և մտքի ուսումնասիրության նոր միտումներ»ֈ
2011թ.
Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական 3-րդ գիտաժողովֈ
2011թ.
Միջբուհական
գիտաժողով
«Անցումային
հասարակության
առանձնահատկությունները»ֈ
2011թ.
Հանրապետական գիտաժողով`«Հրաչյա Աճառյան-135»ֈ
2011թ.
«Առնո Բաբաջանյան-90» միջբուհական մրցույթ-փառատոնֈ
2011թ.
«Ես իմ անուշ Հայաստանի...» միջբուհական ցուցահանդեսֈ
2012թ.
Հանրապետական գիտաժողով, նվիրված է ‹‹1921թ. մարտի 16-ի Մոսկվայի և
1921 թ. հոկտեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրերի 90-ամյակներին››, Վանաձորֈ
2012թ.
Հանրապետական գիտաժողով, նվիրված է պրոֆեսոր Ռեկտոր Գուրգեն
Խաչատրյանի ծննդյան 60-ամյակին, Վանաձորֈ
2012թ.
Գիտաժողով ‹‹Կրթական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումը
ուսումնական գործընթացում››, Վանաձորֈ
2013թ.
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված ‹‹Հայկական գրատպության 500-ամյակին››,
2013թ. Հանրապետական գիտաժողով` «Կրթական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառությունը կրթական համակարգում»,
2013թ. Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված ‹‹Ժան-Ժակ Ռուսոյի ծննդյան 300ամյակին››:
2013թ. Ուսանողական հանրապետական գիտական նստաշրջանֈ
2014թ. Գիտաժողով Հայաստանում Ղազախստանի դեսպանատունը և «Եվրոպական
ինտեգրում» կազմակերպությունը «Աստանայի տնտեսական ֆորումի» շրջանակներումֈ
2014թ. Գիտաժողով «Ինտեգրացիա և զարգացում» կազմակերպությունը «Հայաստանը և
Եվրասիական ինտեգրումը» թեմայով ֈ
2014թ. «Պայքար փողոցային արատավոր բարքերի դեմ» խորագրով համատեղ գիտաժողով՝
համատեղ «Զարգացման ծրագրերի հայկական կենտրոնը»:

2014թ. «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում»
երրորդ միջազգային գիտաժողովը` նվիրված ՎՊՀ 45-ամյակին:
2014թ. Հայկական քիմիական ասոցիացիայի կազմակերպած IV միջազգային գիտաժողով՝
նվիրված գիտության այդ բնագավառի նվաճումներին և խնդիրներին:
2014թ. Գիտաժողով` նվիրված Հովհ. Թումանյանի ծննդյան 145-ամյակին:
2015թ.
Ներբուհական ընթերցումներ՝ նվիրված Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին:
2015թ.
Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մ. Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին:
2016թ. “Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում”
IV միջազգային գիտաժողովֈ
2017թ. Միջազգային գիտաժողով «Լեզու, խոսք, իրականություն»՝ նվիրված փիլիսոփալեզվաբան Էդուարդ Աթայանի ծննդյան 85-ամյակինֈ
2017թ. «Բազմաէթնիկ տարածքում միջմշակութային կոմպետենցիաների ձևավորում»
խորագրով սեմինարֈ
2017թ. Ցուցահանդես՝ նվիրված Հովհ. Այվազովսկու 200-ամյակինֈ
2018թ. Միջազգային գիտաժողով նվիրված Մելս Սանթոյանի ծննդյան 80-ամյակինֈ
2018թ. Միջազգային 5-րդ գիտաժողով՝ «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային
հաղորդակցության համաշարում» խորագրովֈ
2019թ. Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Պողոս Խաչատրյանի ծննդյան 90-ամյակինֈ

Մասնակցություն գիտաժողովների
2012թ.

«Ժան-Ժակ Ռուսոյի ծննդյան 300-ամյակին» նվիրված հանրապետական

Գիտաժողովֈ
2014թ.
Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Հ. Թումանյանի ծննդյան
145-ամյակինֈ
2014թ.
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրներ» Տարածաշրջանային
միջազգային գիտաժողով, Ծաղկաձորֈ
2015թ.
ՀՀ Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական
հիմնախնդիրները, միջբուհական հանրապետական գիտաժողովֈ

Սեմինարներ
2011թ. Գիտագործնական սեմինար նվիրված ‹‹Սոցիալական մանկավարժություն››
մասնագիտությանը:/Մասնակցություն. թիվ 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 20-րդ դպրոցների/:
2016թ.
«Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը ծնողների հետ»` նվիրված
սոցիալական
մանկավարժի
միջազգային
օրվան:
/Մասնակցություն.
Լոռու
մարզի դպրոցների սոցիալական մանկավարժներ, այդ թվում Վանաձորի, Սպիտակի,
Ստեփանավանի, Ալավերդու տարածաշրջաններից/:
2016թ.
«Սոցիալ-մանկավարժական ախտորոշում» / Մասնակցություն. Լոռու մարզի
դպրոցների սոցիալական մանկավարժների տարեվերջյան սեմինար-«Սոցիալական
մանկավարժություն» մասնագիտության I և IV կուրսի, «Հոգեբանություն և
մանկավարժություն» մասնագիտության II կուրսի թվով 20 ուսանողներ/:
2016թ. «Սոցիալական մանկավարժի պրակտիկ աշխատանքի կազմակերպումը» թեմայով:

/Մասնակցություն. սեմինարին մասնակցել են Լոռու մարզի թվով 23 դպրոցների
սոցիալական մանկավարժներ.- ք.Վանաձորի թիվ 1, 3, 4, 5, 27, 17, 18, 25, 30, Էվրիկա
դպրոցների, ՎՊՀ վարժարանի, ք.Ստեփանավանի թիվ 1, 2, ավագ դպրոցների, ք.Սպիտակի
թիվ 8, Ալավերդու թիվ 2, 8, Արևաշողի, Բազումի, Աքորու դպրոցների սոցիալական
մանկավարժները,
ինչպես
նաև
Լոռու
մարզպետարանի
և
«Օրրան»
ԲՀԿ
կազմակերպության ներկայացուցիչներ/:

Պարգևներ
2006թ. ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ ինստիտուտում երկարատև և անբասիր աշխատանքի համար /Ռեկտոր
Գ.Խաչատրյան/ֈ

2009թ.

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ /Նախարար

Ա.Աշոտյան/ֈ

2019թ.

ՊԱՏՎՈԳԻՐ «Մանկավարժության ֆակուլտետի հիմնադրամ 50-ամյակի առթիվ» ստացել է
պատվոգիր
ուսանողության
բարձր
գնահատականի
արժանանալու
համար
/ՎՊՀ-ի
մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Թ.Ս.Շահվերդյան/ ֈ

2021թ.

ՊԱՏՎՈԳԻՐ «Իր դասավանդած բոլոր կուրսերում ուսանողների բարձր գնահատականին
արժանանալու համար» /ՎՊՀ-ի
հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան
Լ.Կոստանդյան/ ֈ

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 հայերեն - գերազանց
 ռուսերեն

- լավ (Professional working proficiency)

 անգլերեն - լավ (Limited working proficiency)
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 Windows օպերացիոն համակարգ
 Microsoft Office
 Zoom Video Communications
 Moodle
 Google Classroom
 Internet Explorer

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Հեռ.

+374 55 22 25 47

Էլ․փոստ

bejanyanseda@mail.ru

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Մենագրություն
«Դասարանի ղեկավարի գործառույթները ավագ դպրոցականների բարոյական արժեքների
ձևավորման ընթացքում»

Աշխատանքի անվանումը

Գրականության աղբյուրը,
հրատ. վայրը, տարեթիվը,
համարը

Համահեղինակ

2
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6

N

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Изучение
кинетики «Գիտական
նյութերի
превращения мелема в мелон
ժողովածու»
ք.Երևան «Մանկավարժ»,
1998թ., էջ` 111-117
Հեռակա
բաժնում ՎՊՄԻ-ի
«Գիտական
§Կենսաքիմիա¦
առարկայի նյութերի ժողովածու» ք.
դասավանդման
Վանաձոր
առանձնահատկությունների
2004թ., էջ` 221-223
մասին
Սովորողների
ՎՊՄԻ-ի
«Գիտական
դաստիարակության
և նյութերի ժողովածու»
աշխարհահայացքային
որոշ ք. Վանաձոր
հարցեր
2005թ., էջ` 507-514
Բարոյական
արժեքների «Մխիթար Գոշ»
դաստիարակման
գիտամեթոդական
փիլիսոփայական
և հանդես, թիվ 1
մանկավարժահոգեբանական
ք. Վանաձոր, 2006թ.,
հիմունքները
էջ` 63 – 65
Դպրոցականների
մոտ «Մխիթար Գոշ»
բարոյական
արժեքների գիտամեթոդական
ձևավորումը որպես հրատապ հանդես, թիվ 2
հիմնահարց
ք. Վանաձոր, 2006թ.,
էջ`135-137
Դասղեկների կողմից բարձր
դասարանցիների
մեջ
բարոյական
արժեքների
դաստիարակման ուղղությամբ

«Վասն
արդարութեան»
իրավական
գիտամեթոդական
հանդես,

կատարված փորձարարական թիվ 2
աշխատանքների գործընթացը ք. Վանաձոր 2006թ.
և հիմնական արդյունքները
էջ` 44-48
7.

Բարոյական արժեքների
դաստիարակության
հոգեբանական հիմունքները
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