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Ծննդյան  վայրը, տարեթիվ      1963 թ., փետրվարի 26, ք. Դոնեցք (Ուկրաինա) 

Կրթություն:    բարձրագույն -  1981-1985թթ. Լենինականի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռուսաց լեզվի և գրականության բաժին: 

1985-1989թթ. Վ. Բրյուսովի  անվան ռուսաց և օտար  լեզուների ինստիտուտ, 

ասպիրանտուրա 

Գիտական  աստիճանը  և կոչում       Մանկավարժական  գիտությունների  թեկնածու, դոցենտ 

Աշխատանքային  փորձ 

1985թ.-ից  մինչ  օրս Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս: 

1996 – 2008 թ.թ.   - «Պրոգրես»  համալսարան, ռուսաց  լեզվի  դասախոս 

Կարդացվող  դասընթացներ:  

Գործնական ռուսաց  լեզու 

Ռուսերեն   գրական   լեզվի  պատմություն,  

Ռուսաց   լեզվի   դասավանդման    նորարական   մեթոդները ,  

Բազմամշակութային  կրթություն,  

Ռուսերեն   լեզվի  Պրակտիկում         

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

Ռուսերեն   գրական   լեզվի  պատմություն, Բազմամշակութային  կրթության ժամանակակից 

ուղղություններ, բառակազմություն, Ռուսաց   լեզվի   դասավանդման    նորարական   

մեթոդները, դիսկուրս: 
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Պարգևներ  

2014թ. Պատվոգիր  Հայաստանի Հանրապետության  գիտությունների  նախարարություն,                                     

Մ. Նալբանդյանի  անվան պետական  մանկավարժական ինստիտուտ. 

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

Ամուսնացած, երկու դուստր  
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