ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ, ՔԻՄԻԱՅԻ և ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
Տեխ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Դասախոսի Անուն, Ազգանուն

Կարինե Սահակյան

Ծննդյան վայրը, տարեթիվը

ՀՍՍՀ, ք. Լենինական, 10 հունիս, 1945.

Կրթությունը

բարձրագույն

1964 -1969 Մոսկվայի Կարմիր Դրոշի շքանշանակիր տեխնոլոգիական ինստիտուտի
քիմիկո

–

տեխնոլոգիական

ֆակուլտետ,

«Պոլիմերների

քիմ.

տեխնոլոգիա»

մասնագիտությամբ:

Գիտական աստիճան
21.07.1982թ Մոսկվայի տեխնիկական ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի
որոշմամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, դիպլոմ
N056289

Գիտական կոչում
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի
1995թ նոյեմբերի 1-ի թիվ 61 որոշմամբ դոցենտի կոչում դիպլոմ Դ 0006

Աշխատանքային փորձ
1970-75թթ.

Երևանի Կարլ Մարքսի անվ. պոլիտեխնիկական ինստիտուտի

Լենինականի մասնաճյուղի քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ, ապա՝ ավագ դասախոս:
1975-78թթ. Մոսկվայի տեքստիլ ինստիտուտի քիմ. - տեխնոլոգիական ֆակուլտետի
քիմիայի ամբիոնի առկա ասպիրանտ:

1979թ. գիտական թեզի

(դիսպերսային

անտրաքինոնոյին ներկանյութերով պոլիէսթերային պոլիմերների թերմազոլային
եղանակով

ներկման

մեխանիզմի,

պոլիմերի

դիֆուզիոն

հատկությունների,

գունանյութի ջերմակայունություն ուսումնասիրությունը) պաշտպանություն` տ.գ.թ. –
ի աստիճանի շնորհում

1979

–1995

Երևանի

Կարլ

Մարքսի անվ.

պոլիտեխնիկական

ինստիտուտի

Լենինականի մասնաճյուղի քիմիայի ամբիոնի ավագ դասախոս, ապա` դոցենտ:
1993 – ից Կրթության ազգային ինստիտուտի Շիրակի մարզի մասնաճյուղի քիմիայի
գլխավոր մասնագետ:
1996 –ից

Մ. Նալբանդյանի անվ. ԳՊՄի դեղագործական քիմիայի, քիմիայի և

ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Քիմիական սինթեզ (Օրգանական), Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա,
քիմիական տեխնոլոգիայի հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ
մասնագիտական

բնագավառի

նորույթներ,

քիմիա,

քիմ.

տեխնոլոգիա,

գրականություն:

Վերջին հրատարակումները
1. «Փոքր

պարբերությունների

«Նահապետ», 2007թ.:

քիմիական

/240 էջ,

տարրերի

տեղեկագիրք»,

Ե.,

համահեղինակներ` Մ. Սարգսյան,

Ս.

Ալեքսանյան
2. «Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը
քիմիայի

դասավանդման

գործընթացում»:

Հանրապետական

գիտ.

Նստաշրջան` նվիրված 88թ. երկրաշարժի 20 –ամյակիմ, Գյումրի, 2009: /3 էջ,
համահեղինակ` Մ. Սարգսյան /
3. «Մեծ

պարբերությունների

«Նահապետ», 2009թ.:

քիմիական

/315 էջ,

տարրերի

տեղեկագիրք»,

Ե.,

համահեղինակներ` Մ. Սարգսյան,

Ս.

Ալեքսանյան/
4. «Դիսպերսային

գունապիգմենտի

սորբցիոն

հատկությունների

ուսումնասիրության մեթոդ»: Հանրապետական գիտ. Նստաշրջան` նվիրված
ՀՀ Անկախության
Սարգսյան /

20 ամյակին , Գյումրի, 2010: /4 էջ,

համահեղինակ` Մ.

5. «Բնական նյութերի բառարան», (Երևան, «Նահապետ», 2013թ.): /250 էջ,
համահեղինակ` Ս. Ալեքսանյան/

Օտար լեզուների իմացություն`
ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով):

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, ինտերնետային
հասցե/
Ամուսնացած եմ, ունեմ 1 դուստր:
Հեռախոսներ՝

5-49-51, 093 -48 -60 -86

Էլեկտրոնային հասցե` չունի

