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Ա․Ա. Հ..        Թադևոսյան Թադևոս Վրույրի 

Կրթություն 

2006-2008 թթ.  Մոսկվայի մանկավարժական պետական համալսարանի ХХ-ХХI 

դարերի ռուս գրականության և լրագրության ամբիոնի հայցորդ 

1991-1996 թթ.  Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտ 

1981-1991 թթ.   Կիրովականի Ա. Գրիբոյեդովի անվան № 11 միջնակարգ դպրոց 

Գիտական աստիճան, կոչում 

2011 թ.   դոցենտ 

2008 թ.   բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

Աշխատանքային փորձ 

      Երբ                                   Որտեղ Պաշտոնը 

1998-2004 թթ. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ 

 

Ռուսաց լեզվի ամբիոնի 

դասախոս 

2004-2011 թթ. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ 

 Ռուսաց լեզվի ամբիոնի 

ավագ դասախոս 

2011-2020 թթ. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ (2014 թ.՝ 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան) 

Ռուսաց լեզվի ամբիոնի 

դոցենտ 

2020-2021 թթ. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան 

Օտար լեզուների և 

գրականության ամբիոնի 

վարիչի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար 

2021-ից մինչ այժմ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան 

Օտար լեզուների և 

գրականության ամբիոնի 

վարիչ 

 

Վերապատրաստումներ 



2021 թ. իրականացրել եմ ՎՊՀ-ի կողմից անցկացված հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման 

դասընթացները 

2019 թ մասնակցել եմ ՎՊՀ-ի կողմից կազմակերպված կուրսերի ղեկավարման համակարգի  

Moodle ծրագրի վերապատրաստման դասընթացներին 

2019 թ․ մասնակցել եմ բանասերների և լեզվական ուսուցման մասնագետների 

վերապատրաստման սեմինարին (Հայաստան, Երևան) 

2019 թ․ մասնակցել եմ Միջազգային միջմշակութային հետազոտությունների 

լաբորատորիայի կողմից կազմակերպված «Խաղաղությունը և հանդուրժողականությունը 

լեզուների ուսուցման միջոցով և քաղաքացիական կրթությունը» խորագիր ունեցող ֆորումի և 

դասընթացների աշխատանքներին։ (Բելառուս, Մինսկ) 

2017-2019 թթ․ ուսումնական տարում մասնակել եմ ՎՊՀ-ի կողմից կազմակերպված հետևյալ 

մասնագիտությունների վերապատրաստման դասընթացներին՝ «Օտար լեզու (անգլերեն)», 

«Իրավունք», «Ինֆորմատիկա», «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» 

2012 թ․ մասնակցել եմ Ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդողների որակավորման 

բարձրացման դասընթացներին՝ Սանկտ Պետերբուրգի Կառավարության ծրագրի 

շրջանակներում (ՌՖ, Սանկտ Պետերբուրգ) 

2012 թ․ մասնակցել եմ Որակավորման բարձրացման դասընթացներին՝ արտերկրի 

դասավանդողների Մեթոդական սեմինարի միջոցառումների շրջանակներում (ՌՖ, Սանկտ 

Պետերբուրգ) 

2010 թ․ մասնակցել եմ «Ռուսաց լեզվի շաբաթ Աբխազիայում, Հայաստանում և 

Ճապոնիայում» Դաշնային նպատակային ծրագրի դասընթացներին (Մոսկվա-Երևան) 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

հայ, սլավոնական և օսական բանահյուսությունն ու դիցաբանությունը, 

էթնոլեզվաբանությունը, էպոսագիտությունը, բանահյուսական ոչ հեքիաթային արձակը, 19-

20 դարերի ռուս գրականությունը 

Դասավանդվող առարկաներ 

Գրականագիտության հիմունքներ 

Ռուս ժողովրդի դիցաբանություն և բանահյուսություն 

Հին սլավոներեն 

Ռուսաց լեզվի պատմական քերականություն 

Գրական ռուսաց լեզվի պատմություն 



Անվանագիտություն 

Մասնագիտական անդամակցություն 

Ռուսագետների հայկական ասոցիացիա 

 

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ 

2013 թ. Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանի ծննդյան 

60-ամյակին (Վանաձոր), գիտական խմբագրական խորհրդի անդամ 

2014 թ. III Միջազգային գիտաժողով «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային 

հաղորդակցության համատեքստում» (Վանաձոր), պատասխանատու քարտուղար 

2016 թ․ IV Միջազգային գիտաժողով «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային 

հաղորդակցության համատեքստում» (Վանաձոր), պատասխանատու քարտուղար 

2018 թ․ V Միջազգային գիտաժողով «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային 

հաղորդակցության համատեքստում» (Վանաձոր), պատասխանատու քարտուղար 

2020 թ․ Միջազգային գիտաժողով «Մաթևոսյանական արձագանքներ-3» (Վանաձոր), 

խմբագրական խորհրդի անդամ 

2022 թ․ «Վանաձորի պետական համալսարանի տեղեկագիր» Ա պրակ («Հումանիտար և 

հասարակական գիտություններ, դրանց դասավանդման մեթոդիկա»), պատասխանատու 

քարտուղար 

Մասնակցություն գիտաժողովների 

2003 թ․ Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս Լևոն Մկրտչյանի հիշատակին 

(Երևան) 

2009 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Ն․ Գոգոլը՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 

2009 թ․ Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին (Վանաձոր) 

2009 թ․ Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված «Միացյալ և անկախ Հայաստանի 

անկախության մասին» հռչակագրի 90 և Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին (Վանաձոր) 

2010 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Ա․ Չեխովը՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 

2010 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Լ․ Տոլստոյը՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 



2011 թ․ Միջազգային գիտաժողով «Ռուսաց լեզուն 21-րդ դարում մշակույթների 

երկխոսության, գիտական համագործակցության, միջանձնային և միջազգային 

հաղորդակցության երաշխիք» (Երևան) 

2011 թ․ V Համառուսաստանյան գիտաժողով «Բնապահպանության և Ռուսաստանի ու 

հարակից երկրների կենսաբազմազանության պահպանման արդի հիմնախնդիրները» (ՌԴ, 

Վլադիկավկազ) 

2011 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Ն․ Նեկրասովը՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 

2011 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Մ․ Լերմոնտովը՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 

2011 թ․ I Միջազգային գիտաժողով «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային 

հաղորդակցության համատեքստում» (Վանաձոր) 

2012 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Ա․ Պուշկինը՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 

2012 թ․ III Միջազգային գիտաժողով «Վ․ Ֆ․ Միլլեռը և կովկասագիտության արդի 

հիմնախնդիրները» (ՌԴ, Վլադիկավկազ) 

2012 թ․ Միջազգային գիտաժողով «Կովկասի ժողովուրդները․ պատմություն, 

ազգագիտություն, մշակույթ»՝ նվիրված Վ․ Ուարզիատիի ծննդյան 60-ամյակին (ՌԴ, 

Վլադիկավկազ) 

2012 թ․ Միջազգային գիտաժողով «Ռուսաց լեզուն 21-րդ դարում մշակույթների 

երկխոսության, գիտական համագործակցության, միջանձնային և միջազգային 

հաղորդակցության երաշխիք» (Երևան) 

2012 թ․ Միջազգային գիտաժողով «Նարթագիտությունը 21-րդ դարում․ արդի հարացույցներ և 

մեկնաբանություններ» (ՌԴ, Վլադիկավկազ) 

2013 թ․ Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված պրոֆեսոր Գ․ Խաչատրյանի ծննդյան 60-

ամյակին (Վանաձոր) 

2013 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Ի․ Տուրգենևը՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 

2013 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Ա․ Օստրովսկին՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 

2013 թ․ II Միջազգային գիտաժողով «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային 

հաղորդակցության համատեքստում» (Վանաձոր) 

2013 թ․ 2013 թվականի Բրյուսովյան ընթերցումներ (Երևան) 



2014 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Մ․ Սալտիկով-Շչեդրինը՝ ռուս և 

ազգային գրականություններ» (Երևան) 

2014 թ․ III Միջազգային գիտաժողով «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային 

հաղորդակցության համատեքստում» (Վանաձոր) 

2014 թ․ IV Միջազգային գիտաժողով «Վ․ Ֆ․ Միլլեռը և կովկասագիտության արդի 

հիմնախնդիրները» (ՌԴ, Վլադիկավկազ) 

2015 թ․ Միջազգային գիտաժողով «Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները»՝ նվիրված Մ․ 

Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին  (Վանաձոր) 

2015 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Ա․ Գրիբոյեդովը՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 

2015 թ․ Միջազգային գիտաժողով «Նարթագիտությունը 21-րդ դարում․ արդի հարացույցներ և 

մեկնաբանություններ» (ՌԴ, Վլադիկավկազ) 

2016 թ․ IV Միջազգային գիտաժողով «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային 

հաղորդակցության համատեքստում» (Վանաձոր) 

2016 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Ն․ Կարամզինը՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 

2017 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Մ․ Բուլգակովը՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 

2017 թ․ Միջազգային գիտաժողով «Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական 

ժառանգությունը» (Երևան) 

2018 թ․ V Միջազգային գիտաժողով «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային 

հաղորդակցության համատեքստում» (Վանաձոր) 

2018 թ․ V Միջազգային գիտաժողով «Դիվաբանությունը՝ որպես  իմաստաբանական 

համակարգ» (ՌԴ, Մոսկվա) 

2018 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Ա․ Սոլժենիցինը՝ ռուս և ազգային 

գրականություններ» (Երևան) 

2018 թ․ Բանագետների IV Համառուսաստանյան Կոնգրես (ՌԴ, Մոսկվա) 

2019 թ․ Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին 

և ՎՊՀ-ի հիմնադրման 50-ամյակին (Վանաձոր) 

2019 թ․ Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Հայ-ալանական հարաբերությունները․ 

պատմությունն ու ներկան» (ՌԴ, Վլադիկավկազ) 

2020 թ․ Միջազգային գիտաժողով «Մաթևոսյանական արձագանքներ-3»՝ նվիրված Հրանտ 

Մաթևոսյանի ծննդյան 85-ամյակին (Վանաձոր) 



2021 թ․ Համաշխարհային դասական գրականությունը ազգային գրականությունների 

համատեքստում․ հոբելյանական գիտաժողով՝ նվիրված Ֆ․ Դոստոևսկու, Ն․ Նեկրասովի և Գ․ 

Ֆլոբերի ծննդյան 200-ամյակին 

Լեզուների իմացություն 

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն 

Անձնական տվյալներ 

Հեռ․ 

093-00-83-80 

Էլ․ փոստ․ 

o.cafedra@yandex.ru 

Հրապարակումներ 

N Աշխատանքի անվանումը 

Բնույթը 

(տպ., 

ձեռ.) 

Գրականության աղբյուրը, 

հրատ. վայրը, տարեթիվը, 

համարը 

Ծավալը 

(էջ. 

տպ.մ.) 

Համահե-

ղինակները 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Николай Гумилев как 

теоретик поэзии 

 

տպ. 

Сборник научных статей. 

Ванадзор, 1999. 

էջ 

65-66 
 

2.  

Лингвистическая и 

гендерная этимология слов 

«женщина» и                 

«девушка» в русском языке 

 

տպ. 

Гендерная культура 

общества. Реалии и 

перспективы, Ереван – 

Ванадзор, 2000. 

էջ 

125-130 
 

3.  
Женские миры Николая 

Гумилева 
տպ. 

 Millenium Generation. 

Ереван, 2001 (на англ. яз.). 
էջ 74-79  

4.  

Гумилев об акмеизме как 

выразителе «мужской идеи» в 

литературе 

տպ. 

Гендерная культура 

современного армянского 

общества: традиции и 

инновации, Ереван, 2001. 

էջ 

202-207 
 

5.  

Противопоставление 

восточной и западной 

культур в трагедии Н.С. 

Гумилева «Отравленная 

туника» 

տպ. 

Гендерное равенство – 

предпосылкa паритетной 

демократии. Ереван, 2002. 

էջ 

383-389 

 

 

6.  

Кавказские мотивы в 

творчестве Н. Гумилева 

 

տպ. 

Тезисы докладов. 

Международная 

конференция, посвященная 

էջ 

104-106 
 



N Աշխատանքի անվանումը 

Բնույթը 

(տպ., 

ձեռ.) 

Գրականության աղբյուրը, 

հրատ. վայրը, տարեթիվը, 

համարը 

Ծավալը 

(էջ. 

տպ.մ.) 

Համահե-

ղինակները 

1 2 3 4 5 6 

памяти академика Левона 

Мкртчяна. Ереван, 2003. 

7.  

Сборник Н. Гумилева 

«Тень от пальмы» в свете 

книги В. Брюсова «Земная 

ось» 

տպ. 
Сборник научных 

материалов. Ванадзор, 2004. 

Էջ 

111-115 
 

8.  

Отражение 

древнегерманских 

мифологических образов в 

драме Н.С.Гумилева 

«Гондла» 

տպ. 
Сборник научных 

материалов. Ванадзор, 2005. 

էջ 

226-231 
 

9.  

Романтические тенденции в 

ранних поэтических 

сборниках Н. С. Гумилева 

տպ. 

Романтизм: история, 

философия, литература. 

Ереван, 2006. 

էջ 

197-204 
 

10.  
Эсхатологические мотивы в 

творчестве Н. С. Гумилева 
տպ. 

Научные труды молодых 

ученых-филологов. Москва, 

2007. 

էջ 

139-144 
 

11.  

Гендерная стратификация в 

мифах и ритуалах армянской 

архаики. 

տպ. 

В книге С.С. Бабаян: «Гендер. 

Нация. Гражданство. 

Общество». 

Ванадзор, 2007. 

էջ 

162-175 
 

12.  

Николай Гумилев: эволюция  

личности  и мифологема 

героя 

տպ. 

Журнал «Преподаватель 21 

век», 

Москва, 2008, № 2. 

էջ 

76-79 
 

13.  

Мифологема героя в 

поэтическом творчестве Н. С. 

Гумилева 

տպ. 

Автореферат  диссертации на 

соискание ученой степени 

к.филол.н. 

Москва, 2008. 

22 էջ  

14.  

Автор и герой в системе 

мифопоэтической 

образности сборника Н.С. 

Гумилева «Огненный столп» 

տպ. 
Сборник научных 

материалов. Ванадзор, 2009. 

էջ 

138-143 
 



N Աշխատանքի անվանումը 

Բնույթը 

(տպ., 

ձեռ.) 

Գրականության աղբյուրը, 

հրատ. վայրը, տարեթիվը, 

համարը 

Ծավալը 

(էջ. 

տպ.մ.) 

Համահե-

ղինակները 

1 2 3 4 5 6 

15.  

Мифопоэтическая парадигма 

рассказа Н. С. Гумилева 

«Лесной дьявол» 

տպ. 
Сборник научных 

материалов. Ванадзор, 2009. 
էջ 41-45  

16.  

Н. Гоголь и Н. Гумилев: 

интерпретация богословских 

мотивов 

տպ. 

Н.В. Гоголь: русская и 

национальные литературы // 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции. Ереван, 2009. 

Էջ 

185-195 
 

17.  

Мифологема-топоним 

«Индия» в творчестве Н.С. 

Гумилева 

գիտ. 

Архетипы, мифологемы, 

символы в художественной 

картине мира писателя. 

Астрахань, 2010. 

էջ 

129-132 
 

18.  
Н.С. Гумилев – в поисках 

островов св. Брендана 
տպ. 

Диалог культур – культура 

диалога. Кострома, 2010. 

էջ 

475-479 
С.С. Барсегян 

19.  

Граф Л.Н. Толстой и поэт-

декадент А.М. Добролюбов – 

создатели нового 

богословского учения 

տպ. 

Л.Н. Толстой: русская и 

национальные литературы // 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции. Ереван, 2010. 

էջ 

240-248 
 

20.  

Методика преподавания и 

объяснение 

криптотекстуальных 

фрагментов поэзии Н. С. 

Гумилева в вузовском 

обучении 

տպ. 

Научно-методический 

журнал «Мхитар Гош», № 3, 

2010. 

էջ 

117-121 
Ф.Б. Кабанова 

21.  

«Черный монах» А. Чехова и 

«Черный Дик» Н. Гумилева – 

слово о мистике и мистика 

слова 

տպ. 

А.П. Чехов: русская и 

национальные литературы // 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции.  Ереван, 2010. 

էջ 

221-228 
 

22.  
Типология образов вампиров 

в произведениях А.К. 
տպ. 

Русский язык – гарант 

диалога культур, научного 

էջ 

728-745 
 



N Աշխատանքի անվանումը 

Բնույթը 

(տպ., 

ձեռ.) 

Գրականության աղբյուրը, 

հրատ. վայրը, տարեթիվը, 

համարը 

Ծավալը 

(էջ. 

տպ.մ.) 

Համահե-

ղինակները 

1 2 3 4 5 6 

Толстого и И.С. Тургенева сотрудничества, 

межличностного и 

межнационального общения 

в XXI веке. Ванадзор, 2011. 

23.  

Ритуал и пивоваренные 

традиции в нартском эпосе 

осетин и в древнерусских 

былинах 

տպ. 

Материалы V Всероссийской 

научной конференции. 

Владикавказ, 2011. 

էջ 

225-230 
 

24.  
Тема вампиризма в 

творчестве Ф.К. Сологуба 
տպ. 

Материалы международной 

научной конференции. 

Ванадзор, 2011. 

էջ 

64-70 
 

25.  

Фольклоризм Н.А. Некрасова 

в контексте современного 

этнофутуризма 

տպ. 

Н.А. Некрасов: русская и 

национальные литературы // 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции. Ереван, 2011. 

էջ 

180-186 
 

26.  

М.Ю. Лермонтов как герой 

криптоисторического романа 

Е. Хаецкой «Мишель» 

տպ. 

М.Ю. Лермонтов: русская и 

национальные литературы // 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции. Ереван, 2011. 

էջ 

198-211 
 

27.  

Мифореставрация повести А. 

С. Пушкина / В.П. Титова 

«Уединенный домик на 

Васильевском» 

տպ. 

А.С. Пушкин: русская и 

национальные литературы // 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции.  Ереван, 2012. 

էջ 

469-478 
 

28.  

Фольклорные соблазнители: 

Чурило Плёнкович и нарт 

Хамыц 

տպ. 

Вс.Ф. Миллер и актуальные 

проблемы кавказоведения. 

Владикавказ, 2012. 

էջ 

239-246 
 

29.  

Пережитки обряда кувады в 

осетинском нартском эпосе и 

травестизм в былине 

տպ. 

Народы Кавказа: История, 

этнология, культура. К 60-

летию со дня рождения В.С. 

էջ 

37-45 
 



N Աշխատանքի անվանումը 

Բնույթը 

(տպ., 

ձեռ.) 

Գրականության աղբյուրը, 

հրատ. վայրը, տարեթիվը, 

համարը 

Ծավալը 

(էջ. 

տպ.մ.) 

Համահե-

ղինակները 

1 2 3 4 5 6 

Михайло Потык Уарзиати. Владикавказ, 2012. 

30.  

Применение оригинального 

творческого метода 

«Рецензии на вымышленные 

книги» на занятиях по 

литературе 

տպ. 

Русский язык – гарант 

диалога культур, научного 

сотрудничества, 

межличностного и 

межнационального общения 

в XXI веке. Ереван, 2012. 

էջ 

724-742 
 

31.  

Архетипы Морского Царя и 

подводного царства в 

русской былине о Садко и 

осетинском нартском эпосе 

տպ. 

Нартоведение в XXI веке: 

современные парадигмы и 

интерпретации // Сборник 

научных трудов. 

Владикавказ, 2012. 

էջ 

121-129 
 

32.  

Генетическое родство 

мифологических 

персонажей: Кащей 

Бессмертный, каджки и 

кадзи 

տպ. 

Материалы международной 

научной конференции. 

Ванадзор, 2013. 

էջ 

156-168 
 

33.  

Эсхатология и конец 

героического времени: 

гибель нартов и былинных 

богатырей 

տպ. 

Материалы республиканской 

научной конференции. 

Ванадзор, 2013. 

էջ 

307-318 
 

34.  

Вампирская тематика в 

повестях А.К. Толстого 

«Упырь» и «Семья вурдалака» 

и  рассказ  И.С. Тургенева 

«Призраки» 

տպ. 

И.С. Тургенев: русская и 

национальные литературы // 

Материалы международной 
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