Պատմության, իրավագիտության և նրանց դասավանդման մեթոդիկաների
ամբիոն

Դասախոսի Անուն, Ազգանուն

Աստղիկ Ռուբիկի Բախալբաշյան

Ծննդյան վայրը, տարեթիվը

14 փետրվարի, 1954թ. ՀՍՍՀ, ք. Լենինական /ՀՀ ք.

Գյումրի/

Կրթությունը բարձրագույն
1970-1974թթ.

Լենինականի

Մ.

մանկավարժական

Նալբանդյանի
ինստիտուտի

անվան

պետական

ֆիզիկամաթեմատիկական

ֆակուլտետի ֆիզիկայի բաժինը
1975-1980թթ.

Լենինգրադի Գերցենի անվան մանկավարժական ինստիտուտի
տեսական ֆիզիկայի և աստղագիտության ամբիոնում`
1975- 1976թթ.. ստաժոր - դասախոս,
1976- 1977թթ..ստաժոր - հետազոտող
1977-

1980թթ.

ՙՏեսական

ֆիզիկա

և

մաթեմատիկա՚

մասնագիտությամբ ասպիրանտ
21.05.1979

ԽՍՀՄ

Գիտությունների

ակադեմիայի

գլխավոր

աստղադիտարանում` /Պուլկովո/ հանձնված է մասնագիտական
որակավորման

քննություն`

ՙ01.03.02

Աստղաֆիզիկա՚

մասնագիտությամբ
21.05.2002

ՀՊՄՀ

-

ում

հանձնված է

մասնագիտական որակավորման

քննություն` <Մանկավարժության տեսություն և պատմություն>
մասնագիտությամբ
1978- 1980

Լենինգրադի Պետական Համալսարանին կից

ՙ Օտար լեզվի

երկամյա կուրսեր՚ / Անգլերեն/
1985 –1987

ՀԽՍՀ Կենտկոմի Մարքսիզմ –Լենինիզմի Համալսարանի Արտաքին
Հարաբերությունների

բաժինը,

հասարակական

քաղաքական

գործիչի որակավորում/
2000- 2005թթ.

Երևանի

Հյուսիսային

Համալսարանի

շրջանավարտ`

դիպլոմավորված մասնագետ < Իրավագիտություն>
մասնագիտությամբ
2003-2005թթ.

Երևանի Պետական Համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի
հեռաուսուցման

կենտրոնի

շրջանավարտ`

<Սոցիալական

աշխատանք> մասնագիտությամբ
1994 –1995

Հայաստանի

Պատանեկան
1

նվաճումներ

ծրագրի

կողմից

կազմակերպված ՙԿիրառական տնտեսագիտություն՚

առարկայի

դասավանդման թույլտվության վերապատրաստման դասընթացը
2000 -2001

Հայաստանի

Պատանեկան

կազմակերպված

ՙ

նվաճումներ

Մարդու

իրավունքներ,

ծրագրի

կողմից

Քաղաքացիական

կրթություն, Պետության և իրավունքի հիմունքները՚ առարկաների
դասավանդման թույլտվության վերապատրաստման դասընթացը
2004

Հուլիս

– ՙՀայաստանի Պատանեկան նվաճումներ՚ Հկ-ի և Երևանի Պետական

Օգոստոս

Համալսարանի

իրավաբանական

ֆակուլտետի

կողմից

կազմակերպված բուհական դասախոսների վերապատրաստման
դասընթացը ՙՔաղաքացիաիրավական՚ մասնագիտությամբ
Գիտական աստրճան ------Օտար լեզուների իմացություն
ռուսերեն, անգլերեն
Աշխատանքային փորձ
1974 թվականից

Լաբորանտ`Լենինականի

պետական

մանկավարժական

ինստիտուտի ընդհանուր և տեսական ֆիզիկայի ամբիոնում
1975 թվականից

Լենինգրադում

դասախոսական

գործունեություն;

ստաժյոր

-

դասախոս, ստաժյոր - հետազոտող, ասպիրանտ
1981 թվականից

Լենինականի մանկավարժական ինստիտուտում ավագ դասախոս,
այնուհետև ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Աստղագիտություն,
Աստղերի սպեկտրալուսաչափական հետազոտություն
Իրավունքի դասավանդման մեթոդիկա
Հողային իրավունք
Ընտրովի դասընթաց /Ընտրական իրավունք/
Մարդու իրավունքներ և սոցիալական աշխատանք
Սոցիալական աշխատանքի իրավական հիմունքները
Սոցիալական իրավական դաստիարակության հիմունքներ
Հետաքրքրությունների ոլորտ`


Արեգակի պսակից լիցքավորված մասնիկների արտահոսքը և պլազմայի
ուսումնասիրությունը որպես իդեալական գազի մոդել



Ֆիզիկայի և աստղագիտության միջառարկայական կապերի ուսումնասիրությունը



Սովորողների իրավական դաստիարակության մեթոդիկայի արդի խնդիրները

2

Մասնակցությունը
դրամաշնորհների
/ներկա և անցյալ/

Անդամակցություն
մասնագիտական
միություններին

Բազմաբնույթ համագործակցության արդյունքում մասնակցել եմ հետևյալ
ծրագրերին`
 1999 - 2000թ. IREX/Ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտ
/Կրթության ազգային ինստիտուտ/, <Տարրական դասարանների համար
մանկավարժական կադրերի վերապատրաստում> ծրագրի ուսուցանող –
թրեյներ
 2000 ՀՀ- ում ԱՄՆ-ի դեսպանատուն <Հայաստանի Պատանեկան
նվաճումներ>
հկ
<Հանրակրթական
դպրոցների
<Իրավունք>
առարկայաշարի մանկավարժական կադրերի վերապատրաստում>
ծրագրի ուսուցանող – թրեյներ
 20012004թթ.
USAID/IFES
<Քաղաքացիների
իրազեկումը
և
մասնակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարության կայացմանը>
ծրագրի ուսուցանող – թրեյներ
 2004թթ. UNDP/<ՀԵՆԿ> ՀԿ - Քաղաքացիական հասարակության ցանցի
ստեղծում հակակոռուպցիոն նախաձեռնությունների ձևավորմամբ
 2004թթ. UNDP/<ՀԵՆԿ> ՀԿ - Երիտասարդության օրվան նվիրված
միջոցառման կազմակերպում:
 20052008
թթ.
<Ջինիշյան
հիշատակի
հիմնադրամ>
/ԳՊՄԻ
ՙՔաղաքացիական կրթության կենտրոն՚, <ՀԵՆԿ> ՀԿ, <Քաղաքացիական
երկխոսություն և գործնական քայլեր> ծրագրի համադասող:
 2005թ
ՀՀ-ում
Բրիտանիայի
դեսպանատուն
/<ՀԵՆԿ>
ՀԿ
Հեռուստաբանավեճերի կազմակերպում ՏԻՄ ընտրությունների համար:
 2007թ. Ֆինլանդիայի կառավարություն /<ՀԵՆԿ> ՀԿ Ռադիոուսուցում <
Իրազեկ և ունակ համայնք>, 2008 Քաղաքացիների իրազեկությունը
մասնակցությունը ՀՀ նախագահական ընտրություններին ՙ
 2007թ. ՄԱԶԾ UNDP/ ԿՀԽ (Կանանց հանրապետական խորհուրդ),
<Գենդերը և քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում> <Կառավարում
և արդյունավետ առաջնորդություն Տեղական ինքնակառավարման
մարմիններում ներգրավված կանանց կամար> ծրագրի ուսուցանող –
թրեյներ:
 <Հայաստանի Պատանեկան նվաճումներ> հկ-ի անդամ 1995թ.


ԿՀԽ (Կանանց հանրապետական խորհուրդ) հկ-ի անդամ 1999թ.



Համայնքային երկխոսությունների և նախաձեռնությունների կենտրոն՚
/ՀԵՆԿ/

(Ընտրական

գործընթացների

իրազեկում,

դիտորդության

իրականացում) Շիրակի մարզային գրասենյակի ղեկավար


ՀՀ

հանրային

կայացման

խորհրդի

հարցերի/

ՔՀԿՀ

/քաղաքացիական

հանձնաժողովի

մարդու

հասարակության
իրավունքների

պաշտպանության ենթահանձնաժողովի անդամ


Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի անդամ

Վերջին հրատարակումները





<Մանկավարժական

բուհերում իրավական դաստիարակությանը խթանող
մոդելին առաջադրվող պահանջները, բովանդակությունը, գործառույթները>,
ԳՊՄԻ գիտական նստաշրջան 2011թ.
<<Արվեստ> փորձարարական ծրագրի ռազմավարությունը, բաղադրիչները>,
ԳՊՄԻ գիտական նստաշրջան 2011թ.
<<Իրավական
դաստիարակության հիմնահարցերը մանկավարժական
բուհերում>>
2012թ.
նոյեմբեր,
Երևանի Խ. Աբովյանի անվ. պետական
մանկավարժական համալսարան
3

Պարգևներ
 1966 թ. Մայիսի 15-ին Լենինականի ՀԼԿԵՄ Քաղաքային կոմիտեն պարգևատրել
է պատվոգրով` դպրոցում հասարակական գործունեություն կատարելու համար:
 1974

փետրվարի

18-ին

ՀամԼԿԵՄ

Կենտրոնական

Կոմիտեի

և

ԽՍՀՄ

Բարձրագույն և միջնակարգ կրթության մինիստրության կողմից պարգևատրվել է
<Գերազանց ուսման համար> կրծքանշանով:
 1974 նոյեմբերի 28-ին Լենինականի ՀԼԿԵՄ Քաղաքային կոմիտեն պարգևատրել
է պատվոգրով` ակտիվ հասարակական գործունեության և գերազանց ուսման
համար:
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած եմ:
Հեռախոսահամար 093 32 66 92
Էլեկտրոնային հասցե` astghikba@mail.ru,

astbakhalbash@rambler.ru
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