Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր
Վաչիկ Արամայիսի Բրուտյանի
գիտական աշխատանքների ցուցակ

Հ/հ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Անվանումը
Դպրոցականների իրավական
դաստիարակության արդի
խնդիրները
Դպրոցականների իրավական
դաստիարակության մի քանի
հարցեր
Սոցիալ-բացասական վարքագծով
անչափահասների հետ աշխատանքի մանկավարժական հիմնախնդիրները
Իրավական դաստիարակությունը
որպես իրավախախտումների
կանխարգելման ձևերից մեկը

Բնույթը
(տպ.,
ձեռ.,)
Տպ.

Տպ.

Տպ.

Տպ.

Իրավական կրթության
համակարգը և հայկական դպրոցի Տպ.
հումանիզացիան
Դպրոցականների էկոլոգիական
իրավական դաստիարակությունը
Տպ.
բնագիտական ցիկլի առարկաների
դասավանդման ընթացքում
Իրավական կրթությունը
հումանիտար առարկաների
Տպ.
դասավանդման ընթացքում

8.

Задачи правового образования в
начальной школе

Տպ.

9.

Քրեագիտական
մանկավարժություն

Տպ.

Զմյուռահայ կրթական մշակութա10. յին կյանքի պատմության հարցերի Տպ.
(19-րդ դարի սկզբից մինչև 1922թ.)
Իրավունքի հետազոտման և կա11. տարելագործման մանկավարժաՏպ.
կան ասպեկտի մի քանի հարցեր
12.

Մանկավարժությունը և
իրավապահ պրակտիկան

Տպ.

13.

Մեր առաքելությունը՝ կրթություն
և գիտություն

Տպ.

Մանկավարժական հետազոտու14. թյան հրատապության
գնահատումը
Իրավական դաստիարակությունը
15. և զանգվածային լրատվական
միջոցները
Իրավապահ մարմինների աշխա16. տակիցների մասնագիտական
ձևախեղման պատճառները և

Տպ.

Տպ.

Տպ.

Գրականության աղբյուրը, հրատ.
վայրը, տարեթիվը, համարը
Կանթեղ: Գիտական հոդվածների
ժողովածու: Գիրք 4(17). Եր.,
«Ասողիկ» հրատ., 2003
Վասն Արդարութեան: Իրավական
գիտամեթոդական հանդես,
N 46, Եր., «Զանգակ – 97», 2003
Վասն Արդարութեան: Իրավական
գիտամեթոդական հանդես, N47,48,
Եր., «Զանգակ – 97», 2003
«ՀՀ մանկավարժահոգեբանական
գիտությունների ակադեմիա» Հկ.
«Գիտական հոդվածներ», գիրք -2,
Եր., «Զանգակ – 97», 2004
«Վասն արդարութեան» իրավական
գիտամեթոդական հանդես, Երևան,
2004, թիվ 1-2 (49-50)

Ծավալը Համա(էջ,
հեղիտպ.մ.) նակները
էջ
200-207
էջ 49-55

էջ 8-13

Մանուկյան Մ. Մ.

էջ
100-105

էջ 84-87

«Տաթև» գիտակրթական համալիր,
«Մանկավարժական Միտք» հանդես, էջ 68-72
2004, թիվ 1-2
«Վասն արդարութեան», իրավական
գիտամեթոդական հանդես, Երևան,
2005, թիվ 1-2 (51-52)
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես (հասարակական գիտություններ), Երևան, 2005, թիվ 1(5)
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես (հասարակական գիտություններ), Երևան, 2007, թիվ 1(13)
Երևան, «Իրավունք», 2007
«Օրենք և իրականություն»
միջազգային իրավաբանական
հանդես, Երևան, 2008, N1
«Օրենք և իրականություն»
միջազգային իրավաբանական
հանդես, Երևան, 2009, N11
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես (հասարակական գիտություններ), Երևան, 2009, թիվ 3(23)
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես (հասարակական գիտություններ), Երևան, 2009, թիվ 4 24)
«Օրենք և իրականություն»
միջազգային իրավաբանական
հանդես, Եր., 2010, N5
«Օրենք և իրականություն»
միջազգային իրավաբանական
հանդես, Եր., 2010, N8

էջ 61-65

էջ 94-97

էջ 82-84

189 էջ

Գրիգորյան Ա. Լ.

էջ 19-20

էջ 14-16

էջ 4-5

էջ 7-9

էջ 1-2

էջ 3-4

Դերձյան
Գ. Հ.

մանկավարժական
կանխարգելումը
17.

Երեխաների ագրեսիվ վարքի
շտկումը

Դատական գործընթացը քաղա18. քացիների իրավական դաստիարակության և կրթության միջոց
Հայ կանանց դաստիարակությունն
19.
ու կրթությունը միջնադարում
Պրոֆեսորադասախոսական
20. կազմի գնահատումը բուհի որակի
կառավարման համակարգում
Օժտված երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունները
21.
և դաստիարակության
հիմնախնդիրները
Դեռահասների շեղվող վարքագծի
22. շտկումը ուսումնական
գործընթացում
Իրավական դաստիարակության
դերը «Իրավագիտություն»
23. մասնագիտության ուսանողների
գիտական աշխարհայացքի
ձևավորման վրա
Իրավաբանական մանկավար24. ժությունը ՀՀ իրավապահպան
համակարգում
25.

Իրավաբանական կրթության
մանկավարժական համակարգը

26.

Ժամանակակից իրավաբանական
կրթության հիմնահարցերը

27.

Մարդկության գլոբալ
հիմնախնդիրները

Տպ.

Տպ.
Տպ.

էջ
176-182
Հովհանէջ 13-14 նիսյան
Ա.Ս.
էջ 23-27

Տպ.

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես, Եր., 2011, թիվ 4-6(30)

էջ 4-8

տպ.

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես, Եր., 2012, թիվ 1-3(32)

էջ 7-10

տպ.

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես, Եր., 2012, թիվ 4-6(33)

էջ 4-8

տպ.

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես, Եր., 2012, թիվ 7-9(34)

էջ 8-12

տպ.

Արտակարգ իրավիճակներին
28. սովորողների նախապատրաստման արդյունավետ մեթոդները
Անձի իրավական մշակույթի
29. ձևավորման մանկավարժական և
իրավաբանական հայեցակետերը
Երեխաներին իրավունքի
ուսուցման հիմնական
30.
սկզբունքներն ու մեթոդները
ժամանակակից դպրոցում
Իրավաբանի մանկավարժական
31.
կուլտուրան
Ապագա իրավաբանի մանկավար32.
ժական իրազեկությունը
Ընդհանուր և զինվորական ման33. կավարժության բառարան տեղեկատու
Իրավական կրթության հիմնախնդիրները և ժամանակակից
34.
միտումները Հայաստանի
Հանրապետությունում

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես (հասարակական գիտություններ), Եր., 2010, թիվ 4(28)
«Օրենք և իրականություն»
միջազգային իրավաբանական
հանդես, Եր., 2011թ. N 2
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես, Երևան, 2011, թիվ 1-3(29)

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես, Վանաձոր, 2012,
թիվ 10-12(35)
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես, Վանաձոր, 2012,
թիվ 10-12(35)
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես, Վանաձոր, 2013,
թիվ 1-3(36)
«Ճգնաժամային կառավարում և
տեխնոլոգիաներ» գիտական և
գիտամեթոդական հոդվածների
ժողովածու, Եր., 2013, N1(6)
«Ճգնաժամային կառավարում և
տեխնոլոգիաներ» գիտական և
գիտամեթոդական հոդվածների
ժողովածու, Եր., 2013, N1(6)

էջ 47-51

էջ 52-55

էջ 4-8

էջ 50-58

էջ 88-92

տպ.

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
էջ 4-10
հանդես, Վանաձոր, 2013, թիվ 4-6(37)

տպ.

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
էջ 11-16
հանդես, Վանաձոր, 2013, թիվ 4-6(37)

տպ.
տպ.

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
էջ 8-12
հանդես, Վանաձոր, 2013, թիվ 7-9(38)
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
էջ 13-16
հանդես, Վանաձոր, 2013, թիվ 7-9(38)

տպ.

Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպագրատուն,
2013

160 էջ

տպ.

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես, Վանաձոր, 2013, N10-12(39)

էջ 4-9

2

Իրավաբանական կրթության համակարգում ուսանողների հումա35. նիտար և մասնագիտական պատրաստվածության ինտեգրման
գործընթացի կազմակերպումը
Անվտանգության մշակույթի
36. դաստիարակությունը որպես
մանկավարժական երևույթ

37.

38.

39.

40.

41.

Правовое воспитание как одной
из средств преодоления
правового нигилизма (на
примере Армянской Республики)
Педагогическая характеристика
процеса правовой социализации
личности
Իրավական մշակույթը որպես
ժամանակակից բարձրագույն
դպրոցի մանկավարժի
անհրաժեշտ պայման
Անվտանգության մանկավարժություն. մանկավարժության մեջ նոր
գիտական ուղղության
առաջացման նախադրյալները
ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը և քաղաքացիական դաստիարակության
հիմնախնդիրները

տպ.

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական
հանդես, Վանաձոր, 2013, N10-12(39)

10-13

տպ.

«Ճգնաժամային կառավարում և
տեխնոլոգիաներ» գիտական և
գիտամեթոդական հոդվածների
ժողովածու, Երևան, 2013, N2(7)

80-88

տպ.

Журнал издательство СГУ
“Право и образование”, N01, 2014

55-64

տպ.

Журнал издательство СГУ
“Право и образование”, N02, 2014

110-118

տպ.

«Մխիթար Գոշ» /ուսումնամեթոդական հոդվածներ, Վանաձոր, 2014,
N1(40)

8-11

տպ.

«Ճգնաժամային կառավարում և
տեխնոլոգիաներ» գիտական և
գիտամեթոդական հոդվածների
ժողովածու, Երևան, 2014, N8

տպ.

«Մխիթար Գոշ» / գիտամեթոդական
հոդվածներ/, Վանաձոր, 2014, N2(41)

Педагогическая социльная и
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