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Անահիտ Հովհաննեսի Հովհաննիսյան 

 

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ – 01.09.1991թ., ք.Գյումրի 

 

 Կրթություն 

 2017 թ.-ից Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան,  «Մանկավարժության 

տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ հայցորդ 

2015թ. Գիտությունների ազգային ակադեմիա, «Հանրային կապեր և հաղորդակցական 

հմտություններ» մասնագիտությամբ (հեռավար դասընթաց) 

2012-2014 թթ. Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ,  

«Կրթության կազմակերպում» մասնագիտությամբ (մագիստրոսի կրթական աստիճան) 

 2008-2012 թթ.  Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, 

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (բակալավրի կրթական աստիճան) 

2003-2008թթ. հանրակրթությանը զուգահեռ`  ուսումնառություն <<BILINGUE>> դասարանում 

2006 թ.  Ֆրանսիա, Ս. Էթիյեն վարժարան 

1998-2008թթ.  Գյումրու Ա.Պետրոսյանի անվան թիվ 10 միջնակարգ դպրոց 

 

Վերապատրաստումներ 

2018թ.-Քեմբրիջյան անգլերեն /Cambridge English  Gyumri/ 

2015թ.- Քաղաքացիական ծառայություն /ՀՀ Տնտեսագիտական համալսարան և ՀՀ 

Քաղաքացիական ծառայության խորհրուրդ/ 

2012թ.- Ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդաբանություն /Ֆրանսերեն դասավանդողների 

հայկական ասոցիացիա և Ֆրանսիայի Լիոն 3 համալսարան/ 

 2012թ.- Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

նախատեսված հավաստագիր /ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ/ 

2002-2003թթ.- Ինֆորմատիկա /ՀՀ ԿԳՆ Ինֆորմատիկայի կրթահամալիր/ 
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Աշխատանքային փորձ 

2017թ. առ այսօր- Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի  

մանկավարժության ամբիոնի դասախոս 

2016թ. առ այսօր - Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի ռեկտորի 

օգնական 

2017թ. առ այսօր- ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և համաշխարհային բանկի կողմից իրականացվող Շիրակի 

պետական համալսարանի ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի համակարգող  

2016թ. առ այսօր- ՀՀ ԿԳՆ Գյումրու Ֆոտոն վարժարանի կառավարման խորհրդի անդամ 

2015-2016թթ.- ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետ 

2012-2015թթ.   ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և 

սպորտի վարչության կրթության բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ 

2013-2015թթ. <<Արվեստը հանուն խաղաղության>> ՀԿ, կամավոր 

2011-2012թթ.  Դեպի Հայք կազմակերպության Գյումրու մասնաճյուղ,  թարգմանիչ 

2011-2012 թթ. Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի 

օտար լեզուների ֆակուլտետի <<Երիտասարդ ֆրանսախոսներ>> ակումբի համակարգող 

 

Կոչումներ, պարգևներ 

2015թ. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային 

աստիճան 

2013թ. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի կրտսեր ծառայողի դասային 

աստիճան 

 

Լեզուների իմացություն 

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն 

 

 Կարդացվող դասընթաց 

Հանրակրթության կառավարում 
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Գիտական հետաքրությունների շրջանակ  

Հանրակրթության կազմակերպման և կառավարման առանձնահատկությունները, 

Թյութորական գործունեության արժեբանական հիմքերը 

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

Չամուսնացած, /093/ 895760, shirakhovhannisyan@mail.ru, Anahit_Hovhannisyan@shsu.am 

https://e.mail.ru/compose?To=Anahit_Hovhannisyan@shsu.am

