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Երբ Որտեղ Պաշտոնը

2007-2017

մինչ այժմ

Վանաձորի պետական համալսարան lաբորանտ

2011-ից

մինչ այժմ

Վանաձորի պետական համալսարան դասախոս

2017-2019 «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան դասախոս

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Ա. Հ. Բարսեղյան Սվետլանա Սերյոժայի

Կրթություն

2002 - 2007 թթ. ՎՊՄԻ բանասիրական ֆակուլտետ, «Ռուսաց լեզվի և

գրականություն»

2015-2020թթ․ ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ասպիրանտուրա (հայցորդ)

Աշխատանքային փորձ

Վերապատրաստումներ

2021 թ. Ռուսաց լեզվի և մշակույթի զարգացումը և պահապանումը ամբողջ աշխարհում,

Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտ, Մոսկվայի քաղաքային

մանկավարժական ինստիտուտ

2021 թ. Մասնագիտական վերապատրաստում` «Ռուսաց լեզվի դասավանդման

ժամանակակից մեթոդները» (16 ժամ), Կրասնոդար

2021 թ. Գիտնական դառնալու հմտություններ (10 ժամ), հեռավար, Գերմանիա, Համբուրգ

2021 թ. Գործարար հաղորդակցություն (32 ժամ), հեռավար, ՌՈՒԴՆ

2021 թ. Մասնագիտական վերապատրաստում` «Ռուսաց լեզու՝ այո» (16 ժամ), հեռավար,

ՌՈՒԴՆ

2021 թ. Մասնագիտական վերապատրաստում` «Ռուսաց լեզվի դասավանդում

մուլտֆիլմերի և մանկական գրականության միջոցով» (16 ժամ), հեռավար,

ՌՈՒԴՆ

2021 թ. Մասնագիտական վերապատրաստում՝ հիմնված դասավանդման և ռուսաց լեզվի

ուսուցման բաց կրթական կենտրոնների լավագույն փորձի վրա, Մոսկվա

2021 թ. Moodle հարթակում երկամսյա վերապատրաստման դասընթաց (32 ժամ),

Վանաձոր

2019 թ. Մասնագիտկական վերապատրաստում` «Ռուսաց լեզուն որպես օտար, ոչ

մայրենի լեզվի ուսումնառություն և դասավանդում» (16 ժամ), Կրասնոդար

2019 թ. Հիբրիդային / համակցված դասավանդում և ուսումնառություն (10 ժամ),

Վանաձոր

2016-2017 թթ. Լեհաստանի Պոզնանի Ադամ Միցկևիչի համալսարանի ուսանող-ասպիրանտ,

դասընթացներ՝ «Լեհերեն լեզու» (180 ժամ), Անգլերեն լեզու B1, (240 ժամ),

Միջմշակութային հաղորդակցություն (30 ժամ), Ժամանակակից ռուսաց լեզվի

հասկացույթները (30 ժամ), Պատմական տրավմա և ամենօրյա գեղեցկությունը։

19-րդ դարը Լեհաստանում (30 ժամ), Միջառարկայական հետազոտությունների

ներածություն (30 ժամ), Ներածություն զբոսաշրջության ոլորտ։ Պրակտիկա (30

ժամ), Ամառային դպրոց «Բիզնես ռազմավարության հիմքերը», Կոգնիտիվ

լեզվաբանության հիմնախնդիրները (30 ժամ), Պոզնան, Լեհաստան

2018 թ. Մասնագիտկական վերապատրաստում` «Ռուսաց լեզու» (72 ժամ), Մոսկվա

2016 թ. Գրասենյակային աշխատող (բանկային համակարգում) 2-ամսյա դասընթաց,

Վանաձոր

2012 թ. Մասնագիտական վերապատրաստում՝ Ռուսաց լեզվի և գրականության

դասավանդման ժամանակակից խնդիրները երկլեզու միջավայրում (32 ժամ)

2009 թ. «Հասարակական գործունեության կազմակերպում» դասընթաց, Վանաձոր
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2007 թ. Դասընթացավարների վերապատրաստման 5-օրյա դասընթաց, Ծաղկաձոր

2004 թ. Կայքի ձևավորման և ծրագրավորման հիմունքներ 2-ամսյա դասընթաց,

Վանաձոր

2000 թ. Համակարգչային դասընթաց, օպերատոր, Վանաձոր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Լեզվամշակութաբանություն։ Երկլեզվության հիմնահարցեր։ Գործաբանության

հիմնախնդիրներ։ Թարգմանության հիմնախնդիրներ։ Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա և

այլ։

Դասավանդվող առարկաներ

Ժամանակակից ռուսաց լեզվի Հնչյունաբանություն, Բառագիտություն, Ձևաբանություն,

Շարահյուսություն, Ոճաբանություն, Ռուսաց լեզու ոչ մասնագիտական կուրսերի համար

Մասնագիտական անդամակցություն

Ռուսագետների հայկական ասոցիացիա

Միջմշակութային հետազոտությունների միջազգային լաբորատորիա

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի

2016-2017 թթ. Erasmus Mundus Eminence ուսանողների և դասախոսների շարժունության

ծրագիր

2011-2013 թթ. Բաց հասարակության հիմնախնդիրներ կազմակերպության նախագիծ՝

«Կրթության որակի գնահատման և ապահովման ներբուհական համակարգ»

(նորարարական մոդել

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ

2011 թ-ից Ամենամյա Միջազգային գիտաժողով «Լեզուն և գրականությունը

միջմշակութային հաղորդակցության համատեստում» խորագրով (5 գիտաժողով)

Մասնակցություն գիտաժողովների

2021 թ. Միջազգային ֆորում՝ «Ռուսաց լեզվի դասավանդումը համագործակցության

երկրների բազմատարածությունում ․ առանձնահատկություններ, հեռանկարներ,

հիմնախնդիրներ, Երևան

2021 թ. 4-րդ Մոսկովյան միջազգային գիտակրթական ֆորում՝ «ՌԼոՕ բազմամշակույթ

տարածությունում ․ավանդական և թվային տեխնոլոգիաներ», Մոսկվա

2021 թ. Համառուսական գիտագործնական գիտաժողով՝ «Երիտասարդությունը

սոցիալական փոփոխությունների մարտահրավերների շեմին», Նիժնի Նովգորոդ

2020 թ. 4-րդ Միջազգային գիտակրթական ֆորում՝ «Լեզվական քաղաքականություն և

լեզվական անվտանգություն», Նիժնի Նովգորոդ

2020 թ. Հանրապետական գիտագործնական գիտաժողով՝ «Լեզվաբանության արդի

հիմնախնդիրները և ռուսաց լեզվի ուսուցման մեթոդները» , Երևան

2016 թ. Գիտաժողով-քննարկում ռուսաց լեզվի դասավանդողների համար «Օտար

(ռուսաց) լեզվի դասավադման մշակույթը», Լեհաստան, Պոզնան

2014 թ. Միջազգային գիտաժողով «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային

հաղորդակցության համատեքստում», Վանաձոր

2012 թ. 4-րդ Միջազգային գիտաժողով՝ Բազմալեզու կրթությունը՝ որպես մարդկության

լեզվական ժառանգության պահպանման և մշակութային կրթության հիմք,

Վլադիկավկազ

2011 թ. Միջազգային գիտաժողով «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային

հաղորդակցության համատեքստում», Վանաձոր

2011 թ. Հայաստանի, Ռուսաստանի և ԱՊՀ այլ երկրների ռուսաց լեզվի

դասավանդողների միջազգային գիտագործնական գիտաժողով,
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Վանաձոր-Երևան
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N Աշխատանքի անվանումը Բնույթը

(տպ.,ձեռ.)

Գրականության աղբյուրը,

հրատ. վայրը, տարեթիվը,

համարը

Ծավալը

(էջ.

տպ.մ.)

համահե-ղինակն

երը

1 2 3 4 5 6

1. Bilingualism as a Phenomenon of

Transcultural Communication in the

process of foreign language learning

գիտ.

հոդված

Вестник Томского

государственного

университета, 2021, №463

9 Савченко И.А.

2. Проблемы транскультурной

коммуникации и современный

билингвизм

գիտ.

հոդված

Республиканская

научно-практическая

конференция «Актуальные

проблемы лингвистики и

методики преподавания РКИ»

(посвященная 98-летию

кафедры). Сборник научных

статей, 2020

19

3. Эквивалентность переводов

заглавий произведений О.

Туманяна и Г. Матевосяна на

русский язык: кросскультурный

аспект

գիտ.

հոդված

Вестник Государственного

университета им. В. Брюсова.

Лингвистика и Филология,

2020, 1 (52)

16 Хачатрян Г.А.

4. Эрративные конструкты в условиях

армянско-русского билингвизма

Տպագր. Актуальные проблемы

гуманитарных и естественных

наук. Журнал научных

публикаций N3(98 март),

часть 2, Москва 2017

9-15

5. Сопоставительный анализ

употребления формул обращений в

русском и армянском языках

գիտ. III Международная научная

конференция «Язык и

литература в контексте

межкультурной

коммуникации». Ванадзор,

2014

18 Ա. Մելքոնյան

6.

Антонимические концепты “ум” /

“глупость” в идиоматической

картине русского и армянского

языков

գիտ. Материалы 4 международной

конференции

“Полилингвальное

образование как основа

сохранения языкового

наследия и культурного

образования человечества”.

Владикавказ, 2012, 9-16

7

7. Текст как источник

социокультурной информации

մեթոդ. Материалы международной

конференции, Ванадзор, 2011,

197-201

5

8.
Формирование социокультурной

компетенции на практических

մեթոդ. Материалы 2 международной

научно-практической
8

Լեզուների իմացություն

Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (C2), անգլերեն (B1), լեհերեն (А1)

Անձնական տվյալներ

Հեռ . +322 4 18 55 (129)

Էլ. փոստ o.cafedra@yandex.ru

Հրապարակումներ

mailto:o.cafedra@yandex.ru
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занятиях по русскому языку в вузе

(на материале картины В. Сурикова

“Боярыня Морозова”)

конференции преподавателей

русского языка Армении,

России и других стран СНГ,

Ванадзор, 2011, 390-398

9.

Н.С. Гумилев – в поисках островов

св. Брендана

գիտ. Диалог культур – культура

диалога. Кострома, 2010, էջ

475-479

4 Թ.Վ. Թադևոսյան


