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Երբ Որտեղ Պաշտոնը

1980թ․-ից
մինչ այժմ

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան  /ՎՊՀ/ /նախկինում՝ Կիրովականի
Հովհ. Թումանյանի անվան մանկավարժական
ինստիտուտ/

Դասախոս, ավագ
դասախոս,
դոցենտ

մինչև
2000թ․
/տարբեր
տարիներ/

Վանաձորի Մ․Մաշտոցի անվան թիվ 15 դպրոց ՝
անգլիական թեքումով /համատեղությամբ/

անգլերենի
ուսուցչուհի

մինչև
1988թ․

Հայաստանի պետական պատկերասրահի
Կիրովականի մասնաճյուղ /ներկայումս՝
Վանաձորի կերպարվեստի թանգարան/,
/համատեղությամբ/

գիտաշխատող
/անգլերեն,
ռուսերեն,
հայերեն
լեզուներով գիդ/

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Ա. Հ. Նինա Ալեքսանդրի Ջաղինյան
Հայաստանի գրողների և ժուռնալիստների  միությունների անդամ

Կրթություն

1975-1980 թթ.  Երևանի Վ.Յա.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

Գիտական աստիճան, կոչում

2009թ․ բանասիրական գիտությունների թեկնածու

2009թ․ դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

Վերապատրաստումներ
2003թ․ Բուհական կրթության  բարելավման ծրագրեր /Ջորջ Մեյսոնի

համալսարան, Վիրջինիայի համալսարան, Ջ․Վաշինգտոնի
համալսարան, “IREX” կազմակերպություն , ԱՄՆ/

2005թ․ Բուհական կրթության  բարելավման ծրագրեր, բուհական
ձեռնարկի պատրաստում – «Ժամանակակից
մանկավար ժական  մոտեցումներ », “IREX” կազմակերպություն ,
Հայաստան, Երևան

2008թ․ «Ամերիկյան ուսումնասիրություններ» ծրագիր, ԱՄՆ-ի
պետդեպարտամենտի կողմից հրավեր , Վաշինգտոն, մի շարք
նահանգներ, ԱՄՆ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզվաբանություն, հոգելեզվաբանություն, թարգմանաբանություն,
գրականագիտություն, փիլիսոփայություն

Դասավանդվող առարկաներ
Գործնական անգլերեն (Լեքսիկա),
Անգլերեն լեզվի ոճագիտություն,
Ամերիկյան գրականության պատմություն,
Անգլիագիր հայ գրողներ,
Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա,
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Թարգմանության դերը օտար լեզվի (անգլերենի) ուսուցման գործընթացում,
Թարգմանչի կողմնորոշում,
19-20-րդ դարերի անգլո-ամերիկյան պոեզիա և այլն։

Մասնագիտական անդամակցություն
Ամերիկյան “IIREX” կազմակերպության կրթական բաեփոխումների շրջանակներում
գործող PSE ծրագրի ակադեմիական խմբի անդամ, մանկավարժ-վերապատրաստող

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի
2001-2003 թթ․        “World Learning ” ամերիկյան կազմակերպության կողմից

կազմակերպված ուսուցիչների վերապատրաստման
դրամաշնորհային  ծրագիր (Վանաձոր , Հայաստան )

2013թ․                    EU Tempus, MAHATMA - Բարձրագույն կրթության կառավարման
մագիստրոսական ծրագիր, բարձրագույն կրթության
փոխակերպման առաջնորդն երի պատրաստում, Պալերմո,
Իտալիա։

2014թ․   EU Tempus Govern ծրագիր, ( Աջակցություն բուհական
ինքնավարությանը և հաշվետվողականությանը),
Համալսարանների համաշխարհային ծառայություն, Գրացի
համալսարան, Ավստրիա,  

2014թ․ EU Tempus Govern ծրագիր, (Աջակցություն բուհական
ինքնավարությանը և հաշվետվողականությանը), Լուվենի
համալսարան, Բելգիա     

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ
2001-2003 թթ․       Թրեյնինգներ և սեմինարներ՝ ՛՛World Learning’’  դրամաշնորհայի ն

ծրագրի շրջանակներում  Վանաձոր քաղաքի օտար  լեզուների
(անգլերեն, ֆրանսերեն,  գերմաներեն, ռուսերեն) ուսուցիչների
համար՝  մասնագիտական որակավորման բարձրացման
նպատակով:

2013–2014 թթ․            Իրազեկման սեմինարներ՝  Tempus “MAHATMA” և “Govern ”
ծրագրերի շրջանակներում համալսարանի դասախոսական կազմի
և աշխատակիցների համար

Մասնակցություն գիտաժողովների ն
2003-2005թթ․     “IREX” կազմակերպության պարբերական կոնֆերանսներ  և

գիտաժողովներ  (Երևան, Հայաստան )                                          
2017թ․                   Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս, լեզվաբան,

փիլիսոփա Էդուարդ Աթայանի ծննդյան 85-ամյակին (Վանաձոր,
Հայաստան )

2019թ․                  Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի
ծննդյան  150-ամյակին (Վանաձոր, Հայաստան )

2021թ․                   «Կրթության բարելավում » վարկային ծրագրի շրջանակներում
իրականացվող  ««Հայլինգվոթեք » գերազանցության կենտրոնի
ստեղծում » դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողով ,
Երևանի Վ.Յա.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան ,
(Երևան, Հայաստան ) 

Պարգևներ
«Ոսկե մեդալ»՝ Հայաստանի գրողների միության կողմից (գրական վաստակի

համար)
 Շնորհակալագր եր՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի, ՀՀ Լոռու մարզպետի,

ՎՊՀ-ի ռեկտորի կողմից:
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Լեզուների իմացություն
Անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, հայերեն:

Անձնական տվյալներ
Հեռ․ + 374 55-81-64-36

Էլ․փոստ nina-jaghinyan@mail/ru

Հրապարակումներ

I. Մենագրություն
1․ «Երկխոսության հաղորդակցական-գործաբանական վերլուծություն (Էռնեստ
Հեմինգուեյի կարճ պատմվածքների հիման վրա)», Մենագրություն, «Սապենո»
տպագրատուն, Վանաձոր, 2012թ․

II. Գրքեր /Նինա Ա․ Ջաղինյանի թարգմանությամբ/
1. Էռնեստ Հեմինգուեյ «Այնտեղ, ուր մաքուր է ու լուսավոր» (թարգմ.`

անգլերենից), (Պատմվածքների ժողովածու), «ՍԻմ տպագրատուն»,
Վանաձոր, 2006թ․

2. Ուիլյամ Սարոյան «Վերջին բառը սեր էր» (թարգմ.` անգլերենից),
(Պատմվածքների ժողովածու), «Ապոլոն» տպագրատուն, Երևան, 2012թ․

3. Էռնեստ Հեմինգուեյ «Ծերունին և ծովը» (Վիպակ), (թարգմ.` անգլերենից),
«ՍԻՄ տպագրատուն», Վանաձոր, 2016թ․

III. Հոդվածներ
1. «Ստանդարտ (կայուն) անգլերեն լեզվի բարբառների, ամերիկյան

տարբերակի ծանոթացումը և բառապաշարի արդյունավետ օգտագործումը»,
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, «Թեզիսներ, 20-րդ
գիտական նստաշրջանի զեկուցումների», Վանաձոր, 1993թ․

2. “Idioms in speech and in Students’ Vocabulary” Վանաձորի պետական
մանկավարժական ինստիտուտ, «Գիտական նյութերի ժողովածու», Վանաձոր,
1999թ․

3. «Ասացվածքների ուսուցման մի քանի առանձնահատկություններ», Վանաձորի
պետական մանկավարժական ինստիտուտ, «Գիտական նյութերի ժողովածու»,
Վանաձոր, 2001թ․

4. “Dialogue Acts and Dialogue Act Offers“ Վանաձորի պետական
մանկավար ժական ինստիտուտ, «Գիտական նյութերի ժողովածու, Վանաձոր,
2004թ․

5. “Pragmatics and Mind-Reading”․ «Մխիթար Գոշ» միջազգային համալսարան,
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, 2004թ․, թիվ 1

6. «Խոսքային հաղորդակցության կամ խոսքային ակտերի տեսության մի քանի
առանցքային հարցեր», «ՎՊՄԻ-ի 35-ամյակին նվիրված գիտական
կոնֆերանս», Վանաձոր, 2005թ․

7. «Հաղորդակցության ակտին առնչվող մի քանի հարցեր», «Մխիթար Գոշ»
միջազգային համալսարան, «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես,
Վանաձոր, 2005թ․, թիվ 1

8. «Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ: Տեսություններ, Մեթոդներ,
Գնահատում՚ (Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների համար)», IREX,
/համահեղինակությամբ/, «Նոյյան տապան» տպագրատուն, Երևան, 2003թ․
(վերահր.՝ 2005թ․)

9. «Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ (20-րդ դարի
մանկավարժական տեսություններ) (Ձեռնարկ մանկավարժների և
ուսանողների համար)», IREX, /համահեղինակությամբ/, «Նոյյան տապան»
տպագրատուն, Երևան, 2005թ․

10.«Կրթության արդի հիմնախնդիրներ: Դեպքերի ուսումնասիրություններ,
Հեռանկարներ (Ձեռնարկ ուսուցիչների համար)», IREX,
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/համահեղինակությամբ/, «Լուսաբաց» տպագրատուն, Երևան, 2005թ․
11.“Portfolio Assessment in the Classroom”, «Մխիթար Գոշ» միջազգային

համալսարան, «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, 2006թ․,
թիվ 2

12.“Considerations on Dialogue and Discourse”․ «Մխիթար Գոշ» միջազգային
համալսարան, «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, Վանաձոր, 2006թ․,
թիվ 3

13.“Spoken Language Dialogue Systems”, Վանաձորի պետական
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