Պատմության, իրավագիտության և նրանց դասավանդման
մեթոդիկաների ամբիոն
Դասախոսի Անուն, Ազգանուն՝

Մելինե Գևորգի Հարությունյան

Ծննդյան վայրը, տարեթիվը ՝

Լենինական (ներկայումս՝ Գյումրի), 31.05.1976թ.

Կրթությունը՝

Բարձրագույն

1993թ. գերազանցությամբ ավարտել է Գյումրու թիվ 14 միջնակարգ դպրոցը:
1993թ. ընդունվել և 1998թ. գերազանցությամբ ավարտել է Գյումրու Մ.Նալբանդյանի
անվան

պետական

մանկավարժական

ինստիտուտի

պատմաբանասիրական

ֆակուլտետի պատմության բաժինը:
2005թ.

ձևակերպվել

պատմության

է

Գյումրու

ամբիոնի

մասնակցությունը

պետական

հայցորդ,

Խորհրդային

մանկավարժական

ատենախոսության

Հայաստանի

ինստիտուտի
«Կանանց

թեման՝

հասարակական-քաղաքական

և

սոցիալ-տնտեսական կյանքին 1945-1985թթ.-ին»:
2000թ.-ին ավարտել է Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի
կանանց լիդերության դպրոցը:
2001թ.-ին ավարտել է նույն կազմակերպության Առաջին գենդերային դպրոցը, իսկ
2002թ.-ին՝ Երկրորդ գենդերային դպրոցը:
2001թ.-ին մասնակցել է «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» ծրագրի կողմից
կազմակերպված

«Մարդու

իրավունքներ»,

«Քաղաքացիական

կրթություն»,

Պետության և իրավունքի հիմունքներ» առարկաների դասընթացը:
2002թ.-ին անցել է ԵԱՀԿ Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների բյուրոյի
կողմից կազմակերպված «Մարդու իրավունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների
և մոնիտորինգի պատրաստման» դասընթացը:
2012-2013թթ.-ին մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթաց է անցել
Մ.Լոմոնոսովի
«Սեպտեմբերի

անվան
մեկը»

Մոսկվայի

պետական

մանկավարժական

պատմությունից:

Գիտական աստիճան …………

համալսարանում

համալսարանում

գործող

Ռուսաստանի

Կոչում……………..
Օտար լեզուների իմացություն՝

ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Աշխատանքային փորձ՝ 1998-2004թթ.-ին աշխատել է Գյումրու թիվ 16 միջնակարգ
դպրոցում որպես պատմության և իրավունքի ուսուցիչ:
2004-2010թթ.-ին աշխատել է Գյումրու թիվ 7 միջնակարգ դպրոցում որպես
պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ:
2010թ.-ից մինչ օրս աշխատում է Գյումրու տարածքում տեղակայված ՌԴ
Պաշտպանության Նախարարության թիվ 19 միջնակարգ հանրակրթական դպրոցում
որպես պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ:
1998թ.-ից մինչ օրս աշխատում է Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական
մանկավարժական ինստիտուտի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի պատմության
և

իրավագիտության

և

դրանց

դասավանդման

մեթոդիկաների

ամբիոնում որպես դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ՝ Հայոց պատմության
պատմության

պատմագրություն, Ընդհանուր

պատմագրություն, Ազգագրություն, Ռուսաստանի պատմություն:

Հետաքրքրությունների
սոցիալական

ոլորտ`

Գենդերային

պատմության

հիմնախնդիրներ,

հիմնահարցեր,

20-րդ

դարի

պատմագիտական

և

պատմափիլիսոփայական հիմնահարցեր:
Անդամակցություն՝

Համալսարանական

կրթությամբ

կանանց

ասոցիացիայի

Գյումրու մասնաճյուղի, «Ծիածան» Գենդերային հետազոտությունների կենտրոնի
անդամ է:
Վերջին հրատարակումները՝ 13 հոդվածների և մեկ մենագրության հեղինակ է՝
«Գենդերային իրավահավասարությունը մարդու իրավունքների համակարգում»
(Գենդերային

հետազոտություններ,

թիվ

8,

Երևան,

2002:)

Համահեղինակ

է

«Գենդերային գիտելիքների հիմունքներ» Ուսումնական ձեռնարկի հանրակրթական
դպրոցի աշակերտների համար և Մեթոդական ձեռնարկի ուսուցիչների համար
(Երևան,

2009):

Վերջին

հրատարակված

քաղաքականությունը

կանանց

նկատմամբ

տարիներին»

(Մեծ

հաղթանակի

գիտաժողովի

նյութեր,

Գյումրի,

հոդվածներն
Հայրենական

60-ամյակին
2005),

նվիրված

«Կանանց

են՝
Մեծ

«Պետական
պատերազմի

Հանրապետական

նկատմամբ

պետական

քաղաքականության
(Հայաստանի

առանձնահատկությունները

Հանրապետության

անկախության

1945-1950-ական
15-ամյակին

թթ.-ին»
նվիրված

Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Գյումրի, 2007),
«Կանանց սոցիալ-տնտեսական ակտիվությունը Խորհրդային Հայաստանում 1945-60ակա թթ.-ին» (1988թ. դեկտեմբերի 7 երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին նվիրված
Գիտական նստաշրջանի նյութ, Պրակ 2-րդ, Գյումրի, 2009), ,,Из опыта социальнополитического участия женщин в 1960-1970-ых гг.” (Сборник научных трудов N1,
Телавский Государственный университет, Телави, 2010):
Պարգևներ՝

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կողմից տրվել է Շնորհակալագիր՝

«Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա» ՀԿ-ի հիմնադրման 15ամյակի կապակցությամբ

կանանց քաղաքական, քաղաքացիական ակտիվության

բարձրացմանը նպաստելու համար (2011թ..):
Երկու անգամ պարգևատրվել է ՌԴ 102-րդ զինվորական ստորաբաժանման
հրամանատարության կողմից՝ «Աճող սերնդի կրթության և դաստիարակության
գործում ավանդի համար» (2011, 2014թթ.):
Անձնական տվյալներ՝
Հեռախոսներ` 098675380

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:
Էլեկտրոնային հասցե` melars@mail.ru

