ՑՈՒՑԱԿ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
Կարապետյան Նելլի Զավենի մ.գ.թ., դոցենտ

N

Աշխատանքի անվանումը

1.

Սոցիալ-էկոլոգիական պատասխանատվությունն իբրև անձի տպագիր
արժեքային
կողմնորոշումների
մեթոդաբանական հիմք

2.

Բնաճանաչողական բնապահպանական
գաղափարները
Խ. տպագիր
Աբովյանի
մանկավարժական
երկերում
Էկոլոգիական
արժեքների
հիմնախնդրի
վերաբերյալ տպագիր
մեթոդաբանական մոտեցումները

3.

4.

5.

6.

7.

Բնույթը
(տպ.ձեռ.)

Բնության նկատմամբ սովորող- տպագիր
ների արժեքային վերաբերմունքի
ձևավորման մանկավարժական
տեխնոլոգիաները
Էկոլոգիական
շարունակական տպագիր
կրթության գործընթացը որպես
հասարակության
էկոլոգիականացման գործոն
Էկոլոգիական
կրթությունը տպագիր
որպես
կայուն
զարգացման
կարևոր բաղադրիչ
Էկոլոգիական
կրթության տպագիր
շարունակականությունը

Գրականության աղբյուրը,
հրատ. վայրը, տարեթիվը,
համարը
Մանկավարժության
և
հոգեբանության
հիմնախնդիրները /միջբուհական
կոնսորցիումի
գիտական
հանդես/, 1. (7), 2010
Խ.Աբովյանի ծննդյան 200ամյակին
նվիրված
գիտական
նստաշրջանի
ժողովածու, հ.1, 2010
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները /միջբուհական կոնսորցիումի
գիտական
հանդես /, 3. (9), 2010
Կրթությունը և գիտությունը
Արցախում, 1-2, 2011

Գորիսի
պետական
համալսարանի միջազգային
II
գիտաժողովի
աշխատանքների
ժողովածու: 2011
Կրթությունը և գիտությունը
Արցախում, 3-4, 2012

էջեր

Համահեղին
ակ

Էջ 98103

Էջ 4950

Էջ 7785

Էջ
78

72-

Էջ 607612

Էջ 132136

Հանրապետական
Էջ 309գիտական
նստաշրջանի 394
նյութեր: Նվիրվում է ՀՀ
Անկախության 20-ամյակին:
ԳՊՄԻ: 2012

8.

Կոմպետենտ մոտեցումը որպես
էկոլոգիական կոմպետենտության տպագիր
տեսական-մեթոդաբանական
հիմք

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ- էջ 339ի 90-ամյակին
նվիրված 342
միջազգային գիտաժողովի
նյութերի ժողովածու, 2013,

9.

Կրթության
բովանդակության տպագիր
էկոլոգիականացման
հիմնախնդիրը
կայուն
զարգացման համատեքստում:

Սուրեն
Խուդոյանի
100- Էջ
ամյակին
նվիրված
ՙՀայ 43
մանկավարժության
պատմությունը
և
դպրոցի
արդի
հիմնախնդիրները՚
գիտաժողովի
նյութերի
ժողովածու., 2013թ.

41-

10. Բնության
նկատմամբ տպագիր
գեղագիտական վերաբերմունքը
որպես
անձի էկոլոգիական
մշակույթի բաղադրիչ
11. Դեռահաս
դպրոցականների տպագիր
էկոլոգիական
մշակույթի
ձևավորման հոգեբանամանկավարժական պայմանները:

Մխիթար Գոշ.
գիտամեթոդական հանդես,
2013./7-9:

43- Ս.Ջանիկյան

эколого- Печач.
12. Проблема
валеологической культуры учителя
в
контексте
модернизации
образования Республики Армения

Психо-педагогические аспек- Ст
ты формирования ценности 76
здоровья, культуры здорового у
безопасного образа жизни в
системе образования. Сборник
научно-методических
материалов /выпуск II/, М.-2014

13. Ուսուցչի էկո-առողջարարական
մշակույթը որպես մասնագիտական պատրաստության
կարևոր բաղադրիչ

Խ.
Աբովյանի
ՀՊՄՀ,
միջազգային
գիտական
համաժողովի
նյութերի
ժողովածու.
Կրթության
արդիականացումը
ժամանակակից
մանկավարժական
հարացույցերի
համատեքստում›› ,Եր.-2014.

Էջ 197201

Մանկավարժական միտք
հ.3-4, 2014.

Էջ
63

տպագիր

14. Միջազգային բազմամշակութային տպագիր
երկխոսությունը կրթության
արդիականացման
համատեքստում

Էջ
46

Տեսական և կիրառական Էջ 99հոգեբանության
արդի 101
հիմնախնդիրները
/IV
միջազգային գիտաժողով/
ԵՊՀ: 2013
73-

59- Մ.Գևորգյան

15. Педагогические технологии
формирования экологических
ценностных ориентации учащихся
основной школы

Печач.

Образование
личности Ст.104110
/научно-методический
журнал/ М.:, №2, 2015.

16. Էկոլոգիական արժեքների
ձևավորման հիմնախնդիրը
հիմնական դպրոցում

տպագիր

Մանկավարժության արդի
խնդիրները.
մարտահրավերներ և
լուծումներ: Հանրապետական
գիտաժողովի նյութերի
ժողովածու.-Եր.:Մանկավարժ,
2015

Էջ 139144

17. Անձի էկոլոգիական
դաստիարակվածության
մակարդակի հայտորոշման
գործընթացի մեթոդաբանական
մոտեցումները

տպագիր

Կրթության որակի չափման,
գնահատման
հիմնախնդիրները:
Միջազգային գիտաժողովի
նյութերի ժողովածու.Եր.:Մանկավարժ, 2015

Էջ 98103

18. Էկոլոգիական կրթության դերը
սովորողների էկոլոգիական,
բնական աղետներին
դիմակայելու կարողությունների
ձևավորման գործում
19. Հինդելանի մանկավարժական
հայեացքների արժեվորումը
ժամանակակից կրթական
յարացոյցերի համաբնագրում

տպագիր

Տպագիր

«Յովհաննէս Հինդլեան 150»
միջազգային երկօրեայ
գիտաժողով, 26-27 մայիս,
Երևան 2016

Էջ
62

55- Ասատրյան
Լ.Թ.

20. Կրթության բովանդակության
էկոլոգիականացման
հիմնախնդիրը մանկավարժական
ԲՈՒՀ-ում

Տպագիր

Կրթական ժամանակակից
հիմնախնդիրները.
Երիտասարդ
գիտանականների ամառային
դպրոցի մասնակցիների
հեղինակային նախագծերի
ժողովածու, Երևան 2016

Էջ
50

45-

21. Закономерности и особенности
экологического образования и
воспитания учащихся основной
школы.

Печач.

Сборник статей научноинформационного центра
«Знание» по материалам XVІ
международной заочной научнопрактической конференции:
«Развитие науки в XXI веке» 2
часть, г. Харьков: «Знание»,
2016. –128с.

38-42с.

Էջ 4-8
Կրթությունը և գիտությունը
Արցախում, 3-4, 2015

դպրոցի Տպագիր

Մանկության հիմնախնդիրը
ժամանակակից հայ
ընտանիքում, 21-րդ դարի
մարտահրավերները.
Կանխման և հաղթահարման
ուղիները: Գիտաժողովի
նյութերի ժողովածու: Երևան
2016.

23. «Ես եվ շրջակա
աշխարհը» Տպագիր
ինտեգրված դասընթացի
դասավանդման մեթոդիկա
24. Էկոկենտրոն
գիտակցության Տպագիր
ձևավորման հիմնախնդիրը
ժամանակակից
հասարակությունում

Ուսումնամեթոդական
ձեռնարկ, Եր.ԱՐՏԱԳԵՐՍ,
2016.

25

Ուսումնամեթոդական
ձեռնարկ բուհերի համար,
2017
«Наука и образование: новое
время» Научнометодический журнал
РИНЦ № 6, 2017 г.

360 էջ

Լրաբեր հասարակակն
գիտությունների
ՀՀԳԱԱ «Գիտություն»
հրսատ. Եր. 2017, 3(651)

280-288
էջ

22. Ընտանիքի
և
փոխգործակցությունը
էկոլոգիական
դաստիարակության
համատեքստում

Մանկավարժություն:

Տպագիր

модель Печач.
26. Педагогическая
формирования
экологической
культуры будущих учителей
25

Առողջ ապրելակերպի մշակույթը Տպագիր
որպես
սոցիալ-կրթական հիմնախնդիր

26. Գ.Էդիլյանի մանկավարժական
հայացքների արժևորումը
կրթության արդի զարգացումների
համատեքստում
27. «Մարդ-բնություն»
փոխհարաբերությունների
արտացոլումը Գր.Նարեկացու
աշխատություններում

226 էջ

Էջ22-26
Կրթությունը և գիտությունը
Արցախում, 1-2, 2017

Հայ մանկավարժության
երախտավորները ժամա
նակակից մանկավար
ժական մոտեցումների
համաբնագրում /գիտա
ժողովի զեկուցումների և
հոդվածների ժողովածու,
Եր. Արտագերս, 2018

Համահեղին
ակ

38-42с

ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
(Հումանիտար
գիտություններ),Խ. Աբովյանի
անվան ՀՊՄՀ, 2018

Տպագիր

Ասատրյան
Լ.Թ.

53-57էջ

Ջանիկյան Ս.

