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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ա. Ա. Հ.  Բայրամյան Լիլիա Եգորի  

 

Կրթություն    

1966-1970թթ.   Ուզ.ՍՍՀ, Տաշքենդ, թիվ 203 միջն. դպրոց 

1970-1976թթ.  Կիրովականի թիվ 11 միջն. դպրոց 

1976-1981թթ.  Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,  

                                      Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ 

1981-1986             ՀՀ ԳԱԱ Բույսերի պաշտպանության ինստիտուտի Լոռու մարզի Գուգարքի 

Հենակետի  կրտսեր գիտաշխատող 

1986- 1992 թթ.  ՀՀ ԳԱԱ Բույսերի պաշտպանության  ինստիտուտի հայցորդ   

Գիտական աստիճան, կոչում  

2003թ.                        դոցենտ    

   1992թ.                       Գյուղատնտեսական  գիտությունների թեկնածու 

 

Աշխատանքային փորձ 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

1981-1992             
ՀՀ ԳԱԱ Բույսերի պաշտպանության  ինստիտուտ  

 

Լոռու մարզի Գուգարքի                               

հենակետի  կրտսեր գիտաշխատող 

 

1992-2000 

Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ  

 

Բուսաբանության և 

աշխարհագրության ամբիոնի 

դասախոս 

2000-2003 

Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ  

 

Բուսաբանության և 

աշխարհագրության ամբիոնի 

դոցենտ 

2020-ից մինչ 

օրս 

Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ  

 

Քիմիայի և կենսաբանության 

ամբիոնի ասիստենտ  

 

Վերապատրաստումներ 

 

2012- 2013թթ. - անգլերեն լեզու 

2013- 2014թթ.-           ինֆորմատիկա 

2013- 2014թթ.-           իրավական գիտելիքներ 

          2016-2017թթ. -         մանկավարժահոգեբանական գիտելիքներ 

 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

1.Լոռու մարզի ագրոէկոհամակարգերում մոլախոտերի տեսակային կազմի 

ուսումնասիրություն  և պայքարի քիմիական ու կենսաբանական եղանակների կիրառում  
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2.Լոռու մարզում վայրի աճող բուսատեսակների՝ դեղաբույսերի, ներկատու և ուտելի բույսերի  

հատկությունների ուսումնասիրություն   

3. Վանաձորի Տարոն թաղամասի բնական էկոհամակարգերում  սինանտրոպիզացիայի 

մոնիթորինգ 

Դասավանդվող առարկաներ 
 

Բույսերի սիստեմատիկա, Բուսաբուծություն, Ֆիտոպաթոլոգիա, Սնկաբանություն, Էկոլոգիա և 

բնապահպանության հիմնահարցեր, Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ, 

էկոլոգիական մոնիթորինգ: 

 

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 
 
2005թ. -Վանաձորում «Էկոլոգիական կրթությունը հիմնական դպրոցում» ՀԿ-ի հետ համատեղ 

,,Երիտասարդ էկոլոգներ,, ծրագրի անդամ: 

2008-2010թթ.- Գիտական  գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման 

շրջանակներում  Գյուղնախարարության կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհի   

աշխատանքային խմբի անդամ 

2015թ. - “Открытий конкурс на разработку дополнительных общеобразовательных программ по 

формированию культуры здорового питания обучающихся с акцентом на активные методы обучения” 

Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվայի սննդի ինստիտուտի կողմից կազմակերպված մրցույթի 

կրկնակի հաղթող:  

2021-2023թթ․Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման շրջանակներում  Գիտական թեմաների իրականացման համար պետության 

կողմից ֆինանսավորվող 21T‐4C142 _«Թանթրվենի սև (Sambucus nigra L.)  

բուսատեսակի գեներատիվ օրգաններից էկոլոգիապես մաքուր բնամթերքի և բնական ներկի 

ստացման մեխանիզմների առանձնահատկությունները» դրամաշնորհի աշխատանքային խմբի 

անդամ 

 

Մասնակցություն գիտաժողովների 
2019թ.-Վանաձորի պետական համալսարան -Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 

Նվիրված  ՎՊՀ հիմնադրման 50-ամյակին, Հ.Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին 

2018թ. - Երևանի Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական 

                  համալսարան <Հայաստանի Հանրապետության Կենսաբազմազանության և 

                  ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և 

                 կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը> 

             խորագրով գիտական կոնֆերանս    
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2009թ.  Գյումրի- Հանրապետական գիտական նստաշրջան, «1988թ. դեկտեմբերի 7-ի   

 երկրաշարժի 20-րդ  տարելիցին նվիրված», Հանրապետական գիտական   

 նստաշրջանի նյութեր,  

 

Պարգևներ 
 

Լոռու մարզպետի շնորհակալագիր, տարբեր տարիների Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի 

դեկանի շնորհակալագրեր, դիպլոմ, ՎՊՀ ռեկտորի պատվոգիր, շնորհակալագիր: 

Լեզուների իմացություն 
 

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն (բառարանով) 
 

Անձնական տվյալներ 
Հեռ.   բջջ. (+374)  93 92 90 99 

Էլ. փոստ bayramyanlilia@ gmail.com 

 

Հրապարակումներ 
 

1989-2022 թ.թ.  65 գիտական հոդվածներ (տարբեր ժողովածուներում, ամսագրերում): 

 


