
 

ԻԳՈՐ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր,  
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

 օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
պրոֆեսոր 

 
1983-1988. Վլադիմիրի Լեբեդյեվ-Պոլյանսկու անվան պետական մանկավարժական 
ինստիտուտ, օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլո-գերմանական բաժին 
 
1994 – «Մանկավարժությունը որպես գիտության առարկան (1920-1930 թթ.)» 
ՌԴ Կրթության ակադեմիայի, Մանկավարժության տեսության և պատմության 
գիտահետազոտական ինստիտուտ 
 
2000 – «Մանկավարժական գիտության կարգային–հասկացական ապարատի 
զարգացման միտումները Ռուսաստանում  1850-1930-թթ.» 
ՌԴ Կրթության ակադեմիա, Մանկավարժության տեսության և պատմության 
գիտահետազոտական ինստիտուտ 
 
Աշխատանքային գործունեություն  

2003-ից առ այսօր -  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մակավարժական 
համալսարանի պրոֆեսոր                         
2000-2003. «Ինտերլինգվա» լեզվաբանական համալսարանի պրոֆեսոր 
1988-2000. Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրիի կրթհամալիրի 
անգլերենի և գերմաներենի դասախոս, 
 
Կարդացվող դասընթացներ 
 
Բակալավրիատ  

Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա 
Մանկավարժական կանխատեսում 
 
Մագիստրատուրա 

Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն 
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն 
Կրթության կառավարում 
Մանկավարժական ֆասիլիտացիա 
Բազմալեզվադիդակտիկա 
Մանկավարժական հաղորդակցության խոսութային ռազմավարությունները 
Մանկավարժական կանխատեսում 
Ժամանցի մանկավարժություն 
Կիրառական լեզվաբանություն 



 
Ասպիրանտուրա 

Անգլերեն ակադեմիական նպատակներով 
Անգլերենի ակադեմիական գրագրություն 
 
Գիտական հետաքրքրության շրջանակը 
 
Օտար լեզունների դասավանդման մեթոդիկա, կրթության և լեզվի փիլիսոփայություն,  
հոգելեզվաբանություն,  կոգնիտիվ հոգեբանություն և լեզվաբանություն. 
 
Վերապատրաստումներ 

ԱՄՆ-ի Կոլումբիայի համալսարանում դասախոսների և դասագրքերի հեղինակների 
համար  կազմակերպված փորձի փոխանակման դասընթաց /Սանտա-Բարբարա, Լոս-
Անջելոս, Նյու-Յորք, Վաշինգտոն/ - 1992 հունիս-հուլիս 
Վլադիմիրում – 1984, 1985, 1988 
Մոսկվայում – 1992, 1994, 1997, 1998, 2007                                                   
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առանձնահատկությունները գործարարական անգլերենի դասընթացում: 
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և 
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