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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԶԱՐՈՒՀԻ ՍԱՄՎԵԼԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

 

 

Ծնվել եմ 1962թ.-ին ծառայողի ընտանիքում: Հայրս՝ Սամվել Միսակի 

Վարդանյանը աշխատել է «Կիրշինտրեստում» որպես ինժեներ, իսկ մայրս՝ Ցողիկ 

Գևորգի Վարդանյանը՝ ՀՀ Խնայբանկում որպես հաշվապահ: Ունեմ բարձրագույն 

կրթություն, կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան և 

պրոֆեսորի գիտական կոչում: 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

1969թ-ին ընդունվել եմ Վանաձորի (նախկինում՝ Կիրովական) Հ.Ազատյանի 

անվան թիվ 13-րդ միջնակարգ դպրոց: 1979թ ավարտել եմ դպրոցը գերազանցության 

վկայականով: 

1979թ ընդունվել եմ Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի 

(այժմ՝ Վանաձորի պետական համալսարան) կենսաբանության ֆակուլտետի 

«Կենսաբանություն՝ քիմիա լրացուցիչ մասնագիտությամբ» բաժինը: 

Ուսումնառության տարիներին աչքի եմ ընկել գերազանց առաջադիմությամբ, 

ինստիտուտի և ֆակուլտետի հասարակական կյանքին ակտիվ մասնակցությամբ: 

1982թ. մասնակցել եմ «Ուսանողը և գիտատեխնիկկան առաջընթացը 20-րդ 

դարում» խորագրով ԽՍՀՄ բուհերի միջև Դուշանբեում անցկացվող 

համամիութենական օլիմպիադային «Կենսաբանություն» առարկայից: 1983թ. 2-րդ 

անգամ մասնակցել եմ նույն խորագրով կազմակերպված օլիմպիադային և նվաճել 

մրցանակային 2-րդ տեղը: 

1984թ. գերազանց առաջադիմությամբ ավարտել եմ ինստիտուտը: Նույն 

թվականին աշխատանքի եմ անցել Վանաձորի Խ.Աբովյանի անվան թիվ 9-րդ 

միջնակարգ դպրոցում որպես քիմիայի ուսուցչուհի, որտեղ աշխատել եմ մինչև 

1990թ.: Ուսուցչի աշխատանքը  համատեղել եմ դասախոսի աշխատանքի հետ: 
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1985թ.-ից ժամավճարային կարգով աշխատել եմ նույն ինստիտուտի 

բուսաբանության ամբիոնում որպես դասախոս:  

1991թ. ընդունվել եմ Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ որպես 

ասպիրանտ: 

1995թ. պաշտպանել եմ թեկնածուական ատենախոսություն «Գենետիկայի 

դասավանդման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ԲՈՒՀ-ում» թեմայով և 

ստացել մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: 

2002թ. ընդունվել եմ ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգո-նոոսֆերային հետազոտությունների 

կենտրոնի դոկտորանտուրան, որը շարունակել եմ ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության 

ինստիտուտում: 

2003թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում 

«Մանկավարժություն»  մասնագիտությամբ: 

2009թ. պաշտպանել եմ դոկտորական ատենախոսություն «Հյուսիսային 

Հայաստանի հիմնական բուսական համակեցությունների կենսաէկոլոգիական 

գնահատականը» թեմայով և ստացել եմ կենսաբանական գիտությունների դոկտորի 

գիտական աստիճան: 

2018թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում: 

2018թ. մրցույթով ընտրվել եմ ՎՊՀ կենսաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր: 

Հեղինակ եմ մեկ բուհական դասագրքի, մեկ մենագրության, հինգ ուսումնական 

ձեռնարկների և շուրջ ինը տասնյակ գիտական հոդվածների, որոնք տպագրվել են 

հանրապետական և արտասահմանյան գիտական ամսագրերում: 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

1986-1990թթ. աշխատել եմ Վանաձորի թիվ 9 դպրոցում որպես քիմիայի 

ուսուցչուհի: 

1990թ.-ին ընտրվել եմ աշխատանքի Վանաձորի պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի Բուսաբանության և 

աշխարհագրության ամբիոնում որպես դասախոս: 

2000թ. ընտրվել եմ դոցենտ նույն ինստիտուտի Բուսաբանության և 

աշխարհագրության ամբիոնում: 
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2003թ.ընտրվել եմ Բուսաբանության և աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ, որը 

ղեկավարել եմ մինչև 2006թ.: 

2004թ. արժանացել եմ ՀՀ Կ և Գ նախարարի Պատվոգրի: 

2007. սեպտեմբերի 1-ից կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկանն եմ: 

2010թ. արժանացել եմ Վանաձորի Հովհ.Թումանյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտի Ոսկե հուշամեդալի: 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Քաղաքի, բուհի հասարակական միջոցառումների մասնակից, ուսանողական 

բնապահպանական միջոցառումների , շաբաթօրյակների կազմակերպիչ: 

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ 

2005թ.Վանաձորում իրականացրել եմ Երիտասարդ էկոլոգներ ծրագիրը 

«Էկոլոգիական կրթությունը հիմնական դպրոցում» ՀԿ-ի հետ: 

2011թ. մասնակցել եմ viva cell MTS-ի կողմից հայտարարված «Շրջակա բնական 

միջավայրի պահպանություն» առարկայի ծրագիր ներկայացնելու մրցույթին և 

ընդգրկվել Հանրապետության հաղթող քառյակի մեջ:  

2013թ. մասնակցել եմ «Հայաստանի բարձրագույն կրթության որակ և 

համապատասխանություն երկրորդ ծրագրին, Մասնագիտական կրթության որակի 

ապահովման համակարգի մշակում և բարելավում» թեմայով 

վերապատրաստումներին: 

2014-2017թթ ընթացքում ղեկավարել եմ ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության երրորդ 

աստիճանի կազմկերպմանը միտված «VERITAS» դարամաշնորհային ծրագիրը: 

2015թ. մասնակցել եմ SSRULLI –ի ծրագրի շրջանակներում Շարունակական 

կրթության դասընթացի մշակում, փորձագաետ-դասընթացավար ծրագրին: Մշակել 

եմ «Խնդիրների լուծման մեթոդիկա» դասընթացի ծրագիրը: 

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 եմ:  
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2015թ. «Համայնքների զարգացում Հարավային Կովկասում» ծրագրի (GIZ) 

շրջանականերում Վանաձոր քաղաքի աշխատանքային խմբի հետ մասնակցել եմ 

Գերմանիայի Լյուդվիգզհաֆեն քաղաքում կայացած ուսումնական այցին, որի 

ընթացքում ներկայացրել եմ Վանաձոր քաղաքի հրատապ բնապահպանական 

խնդիրները:  

 2015թ. մասնակցել եմ Ավստրիական Կարմիր Խաչի Վանաձոր քաղաքի 

մասնաճյուղի կողմից իրականացվող «Կլիմայի փոփոխության 

հարմարվողականության ուսումնական կենտրոնի հիմնում Լոռու մարզում» 

ենթածրագրին: Ծրագրի մեջ ընդգրկված եմ եղել որպես փորձագետ-դասախոս: 

Կարմիր Խաչի Վանաձորի մասնաճյուղի հետ համագործակցում եմ մինչև օրս: 

2017թ. մասնակցել եմ Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում 

բարևարքության ամրապնդում և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծրագրին: 

2019թ. մասնակցել եմ Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանի 

կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի մրցույթին և ներկայումս 

համակարգում եմ բակալավրի կրթական ծրագրով «051101.01.6-Կենսաբանություն» 

մասնագիտության ինքնագնահատում» դրամաշնորհային նախագիծը: 

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Windows, Word, Excel, Internet, Power Point 

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

Հայերեն (մայրենի),  
Ռուսերեն  (գերազանց) 
Անգլերեն (բավարար) 

 

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ընթերցանություն, գիտական գրականություն, բնություն, հետազոտական 

աշխատանք բուսաբանության և էկոլոգիայի բնագավառում 

 

Ամուսնացած եմ, ունեմ երկու որդի, մեկ դուստր, չորս թոռնիկներ: 
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