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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ա. Ա. Հ. Կոստանդյան Լուսինե Սերյոժայի 

21.10.19722 ք. Վանաձոր 

 

Կրթություն 

1994թ. ավարտել է ՎՊՄԻ-ի Պատմաիրավագիտական ֆակուլտետը գերազանցության 

դիպլոմով, պատմության և իրավունքի ուսուցչի որակավորմամբ: 

1994թ. ընդունվել է աշխատանքի Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի 

պատմության ամբիոնին կից կաբինետում, համատեղ աշխատել է նաև ՎՊՄԻ-ի 

պատմության ամբիոնում՝ որպես «Ռուսաստանի պատմության» դասախոս: 

 

Գիտական աստիճան, կոչում 

1995թ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում ձևակերպվել է 

հայցորդ  և զբաղվել գիտահետազոտական աշխատանքով 

2002թ. Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի  պատմության ինստիտուտի 

մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ ստացել է պատմական գիտությունների թեկնածուի 

գիտական աստիճան՝ պաշտպանելով  թեկնածուական ատենախոսություն «Հայ ժողովրդի 

մասնակցությունը խորհրդա-ճապոնական պատերազմին (09.08-02.09.1945թ.)» վերնագրով: 

2008թ. ՎՊՄԻ-ի գիտական խորհրդի  որոշմամբ  ստացել է դոցենտի գիտական կոչում 

Պատմագիտություն մասնագիտությամբ: Մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ է: 
 

Աշխատանքային փորձ 

 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

1994-2014թթ. Վանաձորի պետական 
մանկավարժական 
ինստիտուտ 

դասախոս 
ասիստենտ 
դոցենտ 

2014թ. –մինչ 

օրս 

Վանաձորի պետական համալսարան Պատմության ամբիոնի 
դոցենտ 

2018թ.նոյեմբեր ՎՊՀ

 Պատմաշխարհագրակ

ան ֆակուլտետ: 

ֆակուլտետի դեկանի 

պաշտոնակատար 

2019թ.մայիս- 

2020թ. հունիս 
ՎՊՀ Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ դեկան 

2020թ. հուլիս - 

2021թ. նոյեմբեր 

ՎՊՀ Հասարկական

 գիտությունների ֆակուլտետի 

դեկանի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար, 

դեկան 

2021թ. նոյեմբերից 

մինչ օրս 
ՎՊՀ ուումնական աշխատանքների 

գծով պրոռեկտոր 

 

Վերապատրաստումներ 

 

2019թ. փետրվարի 18-22-ին մասնակցել է ERASMUS+ PRINTeL «Փոփոխություն լսարանում. 

նորարարական դասավանդման և ուսումնառության օժանդակում՝ Արևելյան գործընկերության 

երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձառության բարելավման նպատակով» նախագծի 

հենքով ՝ դասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման դասընթացին «Հիբրիդային կամ 
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համատեղված ուսուցում և ուսումնառություն» թեմայով։ 

2021թ. ապրիլի 8-ին, 9-ին, 12-ին մասնակցել է ՎՊՀ-ի կազմակերպած եռօրյա 

վերապատրաստման դասընթացին`«Վերայցելում առցանց ուսուցում» խորագրով, ERASMUS+ 

PRINTeL «Փոփոխություն լսարանում. նորարարական դասավանդման և ուսումնառության 

օժան- դակում՝ Արևելյան գործընկերության երկրներում ուսանողի ուսումնական 

փորձառության բարելավման նպատակով» նախագծի հենքով: 

2021թ. հունիսի 4-ին և 9-ին մասնակցել է Էրազմուս+ ծրագրի ՀԳ2 ԿԶԲԿ «Աջակցություն 

անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և 

գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և 

միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» (SMARTI) նախագծի SWOT վերլուծությանը 

անգլերենի` որպես դասավանդման միջոցի և ուսանողակենտրոն ուսուցման վերաբերյալ: 

2021թ. հունիսի 14-ից հուլիսի 2-ը մասնակցել է Էրազմուս+ «Համալսարան-տնտեսություն 

կապի հաստատումը Մոլդովայի, Վրաստանի և Հայաստանի ուսանողների խելամիտ 

ձեռներեցային համագործակցության և մրցունակության միջոցով» (CONNECT) նախագծի 

շրջանակներում կոնսորցիումի գործըներկեր Լապեենրանտայի 

տեխնոլոգիական համալսարանի (Ֆինլանդիա) անցկացրած առցանց վերապատրաստմանը 

«Թվային ուսուցումը համալսարանում» խորագրով։ 

 
 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

Հայ ժողովրդի մասնակցությունը խորհրդա-ճապոնական պատերազմին, Ռուսաստանի 
պատմություն  

 

Դասավանդվող առարկաներ 

 

Ռուսաստանի պատմություն, Հարավսլավիայի մասնատումը, Արդի միջազգային 

կազմակերպություններ 

 
Լեզուների իմացություն 

 

հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն՝ լավ, անգլերեն՝ լավ 

Անձնական տվյալներ 

Հեռ. —————————— 

Էլ.փոստ l.kօstandyan72@mail.ru  

Հրապարակումներ 

10-ից ավելի գիտական հոդվածների հեղինակ է: 

mailto:l.kօstandyan72@mail.ru

