
 
 

Հայկուհի Մարտիրոսյան/CV/  

 

Անձնական տվյալներ  

Ծննդյան թիվ 05.09.1991 Ծննդավայր ք. Երևան Սեռ ☑ իգ. ար.     

 օր, ամիս, 

տարի 

 բնակավայր 

(քաղաք/գյուղ) 

  

Ընտանեկան 

կարգավիճակ 
 

ամուսնացած 

☑ 

չամուսնացած այլ  

     

Հասցե Բաբաջանյան 39 բն. 3 

 բնակավայր, փողոց, տուն 

Հեռախոս 093-60-46-07 
 

 

Էլ.  

փոստ m.haka.91@mail.ru 

 010-73-37-06      

  

 

Կրթություն  

Հաստատության 

անվանում 

Հաստա- 

տության 

վայր 

(երկիր, 

քաղաք) 

Ֆակուլտետ 

Որակա-

վորում/ 

մասնագիտու

թյուն 

Ընդունմա

ն եւ 

ավարտմ

ան 

տարեթվե

րը 

Խ. Աբովյանի անվան 

ՀՊՄՀ  
ք. Երևան 

Մանկավարժություն 

և  հոգեբանություն 

ՈՒսուցիչ, 

մանկավարժ- 

հոգեբան 

2009-2014 

Թիվ 181 միջն. դպրոց ք.Երևան   1998-2008 

 



Աշխատանքային փորձ 

 

Հաստատության 

անվանում 

Հաստա- 

տության 

վայր 

(երկիր, 

քաղաք) 

Պաշտոն 
Պարտականությունն

եր 

Ընդունմ

ան եւ 

ավարտմ

ան 

տարեթվե

րը 

ՏաՏա. Մայրիկիս 

օգնականը/TaTa:Mom's 

helper 

ք. Երևան Մանկավարժ 

Մանկավարժի կողմից 

նախապես կազմված 

ծրագրի համաձայն 

պլանավորել և 

իրականացնել 

սաների 

առօրյան,դաստիարա

կությունը,ուսումնակ

ան գործունեությունը  

03.07.2017- 

 

Ալեքս Տաթև ՍՊԸ ք.Երևան Հաշվետար 

Կանխիկ 

գործարքների 

գրանցում, պահեստի 

ապրանքների մուտքի 

և ելքի 

վարում,գլխավոր 

հաշվապահի այլ 

առաջադրանքների 

կատարում: 

04.2015-

07.2015 

Ռաֆայել Տաթև ՍՊԸ   ք.Երևան 
Խորհրդատու-

վաճառողուհի 

Սպասարկել 

հաճախորդներին,տր

ամադրել անհրաժեշտ 

խորհրդատվություն: 

2012-2014 

 

 

 

Արտադրական պրակտիկա 

04.2014-05.2014 Սախարովի անվան  69 դպրոց ք. Երևան  

 

 

Համակարգչային գիտելիքներ  

MC. office, Internet,1C,Invoicing, ԱԷՀՄ-ի օպերատորի որակավորում   

 

 



Լեզուների իմացություն 

№ Լեզուներ 

Գրավոր Բանավոր 

շատ 

լավ 
լավ բավարար շատ լավ լավ Բավարար 

1. հայերեն ☑   ☑   
2. ռուսերեն  ☑   ☑  
3. անգլերեն   ☑   ☑ 

4. գերմաներեն   ☑   ☑ 

 

 

Վկայականներ, հավաստագրեր 

 30.05.2007- Վկայական մասնակցություն Պատանեկան նվաճումներ 

կազմակերպության կիրառական տնտեսագիտության դասընթացներին 

 01.10.2008-01.12.2008- Վկայական համակարգչային գրագիտության 

դասընթացներ ՀՊՄՀ-ում 

 Հավաստագիր ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի կողմից կազմակերպած «Ռազմական 

հոգեբանություն» հեռավար դասընթաց 

 01.11.2015-14.04.2016   Հավաստագիր ‹‹Կյանքի հմտությունների դպրոց ››  

սեմինարների շարք   

 01.02.2016-14.05.2016  Հավաստագիր ‹‹Ապրիր լիարժեք կյանքով›› 

սեմինարների շարք                                                                                   

 

 

Վերապատրաստում 

 

 ‹‹ Մխիթար Սեբաստացի ›› կրթահամալիր  

 

Մանկավարժական նորարարության ‹‹ Բարեկամություն›› ճամբար – 5-6 

տարեկանների դասվար-դաստիարակների վերապատրաստում 

 

 ‹‹ Մխիթար Սեբաստացի ›› կրթահամալիր  20.09.2016-24.09.2016 

 

Հմտություններ 

1. Կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրի յուրացում, 

ծրագրի մշակման, կազմակերպման, տարածման հմտություններ  

2. մեդիատեխնոլոգիական հմտություններ (ms offiece, համացանց, web, բլոգի 

ստեղծում, վարում) 

 

 



 

Նախասիրություններ 

 

Ընթերցանություն, երաժշտություն, ճամփորդություն 

 

 

Անձնական հատկանիշներ 

 

 գրագետ խոսք 

 հաղորդակցման հմտություններ 

 թիմում աշխատելու ունակություն 

 ճշտապահություն 

 աշխատելու պատրաստակամություն  

 բարյացկամություն 

 ներկայանալի տեսք 

 
 


