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ԱԼԻՆԱ  ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

Ծննդյան թիվ 
 
02/04/1963 

Կրթություն (սկսած 
ԲՈՒՀ-ից) 

 
1981-1986  ԵրՊԻ Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ 

 
Վերապատրաստման դասընթացներ 
2009    Հոգեբանություն մասնագիտությամբ դասախոսների 

վերապատրաստում, Երևանի պետական համալսարան, 
Լրացուցիչ կրթության վարչություն 

2004 Անհետաձգելի իրավիճակների հոգեբանություն, (UNICEF, ՀՀ 
ԿԳՆ) 

2000  Դասախոսների պատրաստման դասընթացներ 
             ՙՆախադպրոցական երեխաների խնամք և 

դաստիարակություն ՚, (UNICEF,  ՀՀ ԿԳՆ)  
1999 ՙՕգնություն երեխաներին սթրեսային  իրավիճակներում՚, 

UNICEF, ՀՀ   ԿԳՆ ) 
            Հասարակության մեջ ներառված անկարողություններով 

երեխաների գնահատումը՚, (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ) 
1998    Նեյրոլինգվիստիկական ծրագրավորում, հոգեթերապևտիկ 

հատուկ մասնավոր դասընթաց, ՆԼԾ ՀԿ 
1993-1995    ԵՊՀ-ին կից Գործնական հոգեբանների Կենտրոնի 

դասընթացներ,   ազատ ունկնդիր 

Աշխատանքային  փորձ  
 
1996թ.- առ այսօր ԵՊՀ,  գիտաշխատող, Անձի և մասնագիտական 

գործունեության հոգեբանության /նախկինում 
Ինժեներական հոգեբանության/ գ/հ լաբորատորիա  

2004թ. –առ այսօր` ԵՊՀ, Հետբուհական լրացուցիչ կրթության 
վարչության հոեբանության դասընթացներ, դասախոս  

2010թ․  - ՀՀ  պ ե տ ա կ ա ն  կ ա ռ ա վ ա ր մ ա ն  ա կ ա դ ե մ ի ա , 
հո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ա ն  ա մ բ ի ո ն ի  դ ա ս ա խ ո ս  
/հա մ ա տ ե ղ ո ւ թ յ ա մ բ /  

2010թ.-առ այսօր` ԵՊՀ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, 
դասախոս 

1998-2004թթ.    ԵՊՀ, ̔Գործնական հոգեբանների պատրաստման 
Կենտրոն՚ (ներկայում` հետբուհական լրացուցիչ կրթության 
վարչության հոեբանության դասընթացներ), մեթոդիստ 

1986-1993թթ . Պետագրոարդի հաշվողական կենտրոն, ինժեներ-
ծրագրավորող  

Կարդացվող Հոգեդիագնոստիկա, Անձի հետազոտման հոգեախտորոշման 



դասընթացներ մեթոդներ, Կիրառական մեթոդներ /Հոգեախտորոշման 
պրակտիկում/, Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները 
հոգեբանության մեջ 

Մասնակցությունը 
դրամաշնորհների  

2002-2003 Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան     
հիմնադրամ, <Հեքիաթաերապիա> դասընթացի 
մշակման ծրագիր 

2005-2007 Առաքելություն Արևելք, Հույսի կամուրջ, Երեխայի 
զարգացման թեստային փաթեթի մշակման ծրագիր  

2009               Քրեակատարողական հիմնարկներում սոցիալ-
հոգեբանական աշխատանքի կազմակերպում 

2010-2011     ՍՕՍ մանկական գյուղերում հոգեբանական 
թրենինգներիի իրականացում 

2011               ՀՀ Ոստիկանության համակարգ ընդունման և 
ոստիկանական հաստատություններում կրթական 
հաշվառման <Հոգեբանական թեստային համակարգի 
մշակման ծրագիր>  

2012               ՀՀ Ոստիկանության համակարգ ընդունման և 
ոստիկանական հաստատություններում կրթական 
հաշվառման <Հոգեբանական թեստային համակարգի 
համալրման ծրագիր>                  

Լեզուներ 
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն 

Մասնագիտական 
անդամակցություն    և 
խորհրդատվություն        

Հոգեբանների ասոցիացիա ՀԿ,  

Երևանի Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն,  

Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն 

Հիմնական հոդվածների 
ցանկ 

 
1. Մաթվիճակագրության մեթոդները հոգեբանական 

հետազոտություններում, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 
հեղ.հրատ., 2015 

2. Հոգեդիագնոստիկա, ուսումնական ձեռնարկ, համահեղ. 
Ռ.Ստեփանյան, Երևան, ԵՊՀ, 2012, 

3. Մասնագիտական ինորոշման և կայացման հոգեբանական 
ուղղորդումը կրթական համակարգում,  

4. Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը, ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, 
համահեղ. Վ.Պապոյան, Է.Գրին և ուրիշներ, Երևան, ԵՊՀ, 2011 

5. The study of hardiness in relation with personal values and personality 
development under conditions of social changes, (N.Khachatryan, 
V.Papoyan), XV European Conference on Personality, Brno, Czech 
Republic, 20-24 july, 2010 

6. Ներառական կրթության հոգեբանամանկավարժական խնդիրները, 



միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2009, էջ 43-46 
7. Երեխայի ընդհանուր զարգացման սանդղակ, Մանկավարժության և 

հոեբ.հիմնախնդ.,միջբուհ.գիտ.պարբերական,/համահեղ.Ռ.Ստեփա
նյան,Վ.Պապոյան,Ա.Բեջանյան, Երևան, 2008, էջ 108-114 

8. Գործունեության հուսալիության հոգեբանական 
նախապայմանները, Կիրառ.հոգեբանության արդի 
հիմնախնդ.,միջբուհ.գիտ.հոդվ.ժող., /համահեղ.Ս.Ամիրյան/Երևան 
2007, էջ 208-215 

9. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների հոգեկան զարգացման 
չափորոշիչների դերը, Երեխաների պաշտպանության միջազգային 
օրվան նվիրված միջազգային գիտագործ.սիմպոզիում. թեզիսների 
ժողովածու, 29-31 մայիսի, Երևան, 2006, էջ 61-62 

10. Հույզերի և սոցիալական արժեքների կապը կրտսեր 
դպրոցականների մոտ, Կրթությունը և գիտությունը Արցախում N 
1,2, 2004, էջ 67-71 

11. Ռ.Կետտելի անձնային հարացարանի տեղայնացման խնդիրները, 
Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա և առողջ ապրելակերպ, 
Նյութեր, ՖԿՀՊԻ 2004, էջ 6-8 

12. Հեքիաթաթերապիա,Մեթոդական ձեռնարկ, (համահեղ. 
Գ.Ղազարյան, Ե.Մուրադյան),ԵՊՀ, 2003, 89էջ 

13. Դպրոցի հոգեբանի հոգեճանաչողական խնդիրները, Հոդվածների 
ժողովածու, ԵՊՀ, 2001, էջ 83-88 

14. Համակարգչի դերը հոգեբանական հետազոտություններում. 
թեստային ավտոմատիզացված համակարգեր, ̔Փոքր և միջին 
բիզնեսի կառավ. հոգեբ.հիմունքները՚  ԵՊՀ 80-ամյակին նվիրված 
գիտաժողովի նյութ. ժող., ԵՊՀ, 1999, էջ 26-30 
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Алина  Галстян 

Год рождения 
 
02/04/1963 

Образование  
 
1981-1986 ЕрПИ, факультет кибернетики 
Курсы переквалификации 
2004 ՙПсихология неотложных ситуаций”,  (UNICEF, МНО РА) 
2001     Курсы подготовки преподавателей “Уход и воспитание детей дошкольного 

возраста, (UNICEF, МНО РА) 
 1999    Помощь детям в стрессовых ситуациях, (UNICEF, МНО РА) 
  

“Оценка интегрированных в общество  детей с особыми нуждами”(UNICEF,МНО РА) 
 
   1993-1995 Центр подготовки  практических психологов ЕГУ,вольный слушатель    
 

Трудовая деятельность 
1996г.- по настоящее время научный работник ЕГУ 
НИлаборатория Психологии личности и профессиональной деятельности 

1993-1996г.г.ЕГУ, лаборатория инженерной психологии, инженер-
программист 
2004г. –по настоящее время  ЕГУ, послевузовское образование , курсы 
психологии, преподаватель  
1998-2004г.г.  ЕГУ, Центр подготовки, методист 
1996-2004г.г..ЕГУ,Лаборатория инженерной психологии  

Преподаваемые курсы Прикладные методы /Психодиагностика/ 

Научные интересв Прикладная психология, Психодиагностика, Детская психология  

Участие в грантах 2002-2003 Институт открытого общества , фонд содействия 
Армянский филиал 

2005-2007      Миссия Восток, <Уйси камурдж> 

Языки Армянский, русский, английский 

Общественная научная 
деятельность 

СО “Ассоциация психологов”, 

Армянский центр здоровья и образования  

РА Центр Медикопсихолого-педагогической  оценки 

Address; Armenia, Yrevan,  Sarkavag  117, 

30 home   

Phone (+37410) 28-68-84   (home) 

           (+37491) 491053   (mob.) 
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Education  
 

 

Trainings and Courses 

 
1981-1986  YPU Department of Cybernetic  
 
2009 – “Classification of  lecturers” , Psychology, Yerevan State University  
2004 –''Psychology of external situation'',  UNICEF 
2000 – ''Development and care of   the children'', UNICEF 
1999 – ''Help to children  in the stres situetion'', UNICEF  
      ''The appraisement of  disabled children intergrated in society'', UNICEF  
1993-1995- Center of practic psychologists, YSU  
 

Professional experience 

 

1996 – present YSU, sciencist 

The scientific and experimental laboratory of psychology person and 

professional activity  

1986-1993 – CIT of  Ministry Agriculture, engineer  
1993-1996 YSU, The laboratory of  Engineer Psychology, engineer – programist  
2004-prezent YSU, Psychological course of  the Department of  Post- greduate 

education, lecturer  
1998-2004  YSU, ‘’Center of preparation of practice psychologists’’, / Psychological 

course of  the Department of  Post- greduate education/, Methodist  
1996-2004 YSU, The laboratory of Engineer Psychology, scientist  

Themes of lectures   Applied methods of Psychology , Psycho diagnostic, Professional  orientation and 

choose   

Scientific interests   
Applied Psychology, Psycho diagnostic, Psychology safety of children  

Grant  
2003-2004 OSI – Armenia 

2004 – 2005 – UNDP 

2004-2006 – Bridge of Hope 

2005-2007  Mission East  

Languages Armenian (native), Russian, English  

Computer skills  Windows 2007, Microsoft Office, SPSS  

Scientific activity            Member of  the social organization of  “Association of psychologists ” , Armenia, 

Yerevan,  

E. mail alagalstyan@yahoo.com 



Armenian Center of Health and Education 
 

Member of  the Med-Psycho- Pedagogical  Center  

 

Main Publication  
Assessing components of person’s psychological safety, (S. Amiryan), 

Armenian Journal of Mental Health, Regional meeting, April 14-17, Yerevan, 

2011 

The study of hardiness in relation with personal values and personality 

development under conditions of social changes, (N.Khachatryan, V.Papoyan)  XV 

European Conference on Personality, Brno, Czech Republic, 20-24 July, 2010 

Diagnostic Scale of children mental development, (A. Bejanyan, V. Papoyan), 

Methodological guide, Yerevan YSU, 2009 

Psychological safety requirements of the educational environment, The 

psychological problems of educational reforms, International conference 

materials, Yerevan  2008   

Reliability activities psychological preconditions, (S. Amiryan), The actual 

problems of apply psychology, Yerevan 2007  

The problem of Kettel’s personality test localization, Physical culture and health lif  

stile, Yerevan, 2004  

 
 


