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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
    

Ա. Ա. Հ.     Սահակյան Գայանե Ռոբերտի  

Կրթություն        

2000 - 2005 թթ.    ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հայցորդ    

1990 - 1995 թթ.     Վանաձորի պետական  մանկավարժական ինստիտուտ  

  

Գիտական աստիճան, կոչում   

2011թ  Դոցենտ     

2005թ.   Կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան  

  

Աշխատանքային փորձ  

Երբ  Որտեղ  Պաշտոնը  

2000թ.-ից 

մինչ այժմ  
Վանաձորի պետական համալսարան  ամբիոնի դոցենտ  

1996-2000 թթ.  Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ   
կադրերի և հատուկ 

բաժնի տեսուչ  

  

  

Վերապատրաստումներ  

  

2021թ     "Հիբրիդային/համակցված դասավանդում և ուսումնառություն, առցանց 

    դասընթացի նախագծում և ձևավորում" 

2016-2017թթ.    անգլերեն  

2015-2016թթ.    մանկավարժահոգեբանական պատրաստվածություն 

2013-2014թթ.    տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

2013-2014թթ.    իրավագիտական պատրաստվածություն  

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը  

  

Հյուսիսային Հայաստանի ենթալպյան բարձրախոտերի էկոլոգա-ֆիտոցենոտիկ 

առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն, Լոռու մարզում վայրի աճող  

բուսատեսակների՝ դեղաբույսերի, ներկատու և ուտելի բույսերի ուսումնասիրություն  

  

Դասավանդվող առարկաներ  

Բուսաբանություն (բույսերի անատոմիա, բույսերի մորֆոլոգիա), Էկոլոգիա և 

բնապահպանության հիմունքներ, Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմնահարցեր, Բջջի 
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կենսաբանություն, Կիրառական բնապահպանություն, Երկրաբուսաբանություն, Հայաստանի 

դեղաբույսեր, Բույսերի էկոլոգիա  

  

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի  

  

2021թ.  Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ)     

ֆինանսավորման նպատակով գիտական դրամաշնորհի անդամակացություն  

  

Մասնակցություն գիտաժողովների  

  

2020 г.  Кемерово- Mеждународной научно-практической конференции: «Актуальные и   

перспективные направления развития научно-технологического прогресса».  2016 г.  Москва- XXV 

международная научно-практическая конференция «Актуальные   проблемы в современной науке 

и пути их решения», Евразийский Союз Ученых 2015թ.  Երևան-(Ծաղկաձոր)- Երկրաֆիզիկայի, 

ինժեներային սեյսմաբանության և    սեյսմակայուն շինարարության արդի հիմնախնդիրներին 

նվիրված երիտասարդ   գիտնականների երկրորդ միջազգային գիտաժողով,    

2012թ.   Երևան- Международная научная конференция. «Проблемы механизации сельского   

хозяйиства и  сельскохозяйственного машиностроения», Известия.   Национального аграрного 

университета Армении.   

2009 թ.  Երևան- Գ.Ս. Դավթյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված «Բույսերի անհող    մշակույթի 

ժամանակակից հիմնախնդիրները» 5-րդ միջազգային գիտաժողովի   զեկուցումներ և թեզիսներ.  

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

երկրաշարժի 20-րդ  տարելիցին նվիրված», Հանրապետական գիտական  նստաշրջանի նյութեր,   

2006 թ. Симферополь- XV международный симпозиум, “Нетрадиционное растениеводство.   

Эниология. Экология и здоровье”.   

2004թ.   Симферополь- XIII международный симпозиум, Нетрадиционное растениеводство. 

Эниология. Экология и здоровье”  

2002թ.   Симферополь- XI  международный симпозиум, , “Нетрадиционное    растениеводство. 

Эниология. Экология и здоровье.  

  

Պարգևներ  

  

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկանի շնորհակալագիր, դիպլոմ, ՎՊՀ ռեկտորի 

պատվոգիր, շնորհակալագիր:  

Լեզուների իմացություն  

  

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն (բառարանով)  

  

Անձնական տվյալներ  

Հեռ.     բջջ. (+374)  91 025778  

Էլ. փոստ  gaytig999@yandex.ru,  gaytig999@gmail.com  
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Հրապարակումներ  

  

2002-2021 թ.թ. 21 գիտական հոդվածներ (տարբեր ժողովածուներում, ամսագրերում):  


