
Քոլեջ  

2018-2019 ուսումնական տարի 

Քոլեջում սովորելու համար մինչ օրս դիմել են.՝ 

 

 Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված 

իմացությամբ  9-ամյա կրթության հիմքով. 3 սովորող 

 Հագուստի մոդելավորում և նախագծում 9 կրթության հիմքով – 2 սովորող 

 Հագուստի մոդելավորում և նախագծում 12 կրթության հիմքով – 2 սովորող 

 Գրադարանային գործ միջնակարգ կրթության հիմքով – 2 տարի 

 Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական 

սպասարկում՝ հիմնական կրթության հիմքով (4 տարի). – 4 սովորող 

 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա. Ուսուցման մեկ տարի – 8 սովորող 

 Նախադպրոցական կրթություն. Հեռավար ուսուցմամբ – 10 սովորող 

 Պարտեզապուրակային գործ. – 2 սովորող 

Ընդունելության ուղղված աշխատանքներ 

 4000 բուկլետի տարածում Երևանի հիմնական դպրոցներում 

 Քոլեջի մասին տեղեկատվության տարախում Մալաթիայի Հայորդյաց սաների 

շրջանում 

 Սոցցանցերով տեղեկատվության տարածում 

 Գովազդ ֆեյսբուք ցանցով 

 Դասավանդողների, մասնագետների միջոցով տեղեկատվության տարածում, 

փոխանցում (ընկերներ, ազգականներ) 

Մասնագիտական ուսուցման  ղեկավարներ 

 Գրադարանային գործ մասնագիտական կրթության ուսուցման խմբի ղեկավար՝ 

Լուսինե Ալեքսանյան 

 Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված 

իմացությամբ և Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ կրթության 

ուսուցման խմբի ղեկավար՝ Գայանե Թերզյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Քոլեջի դասավանդողները՝ 

 

 Կարինե Պետրոսյան 

 Թամար Ղահրամանյան 

 Սոֆյա Այվազյան 

 Գայանե Թերզյան 

 Անահիտ Մելքոնյան 

 Արման Երանոսյան 

 Էմանուել Ագջոյան 

 Քալանթարյան Մարիամ 

 

Մասնագիտական ուսուցումը 2018-2019-ին.  

 

 Գեղարվեստական ձևավորում և դիզայն - Մարիամ Աղաբաբյան 

 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա. Մերի Խանջյան 

 Հագուստի մոդելավորում և նախագծում. Թերեզա Թումանյան 

 Պարտիզապուրակային գործ. Շողիկ Պողոսյան 

 Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական 

սպասարկում. Հերմինե Անտոնյան 

 Լուսանկարչական գործ. Սուսան Ամուջանյան 

 

Արտադրությամբ ուսուցմանն ուղղված աշխատանքներ 

 

Լուսանկարչական գործ 

1. Նախակրթարաններ, դպրոցներ, այլ միջոցաառումների, հանդեսների 

լուսանկարահանում 

2. Ֆոտո-ստուդիայի ստեղծում, որտեղ կլինեն պատվերով նկարահանումներ տարբեր 

թեմաներով / ամանորյա, ծննդյան տոնի և այլ.../ 

3. Սոցցանցերում  էջի ստեղծում 

 

Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական 

սպասարկում 

1. Նախակրթարանների, հանրակրթական դպրոցների, քոլեջի, այլ ուսումնական 

հաստատությունների համար բլոգների, կայքերի ստեղծում, լոգոների ստեղծում, 

այլ աշխատանք 

 

Կարի արտադրության տեխնիկա 



1. Կրթահամալիրի դպրոցների սովորողների, աշխատողների  համար մատչելի 

գոգնոցների ստեղծում, սեղանի սփռոցների ստեղծում, սեղանի անձեռոցիկների 

ստեղծում, հացամանների ստեղծում, այլ արտադրանք 

2. Կրթահամալիրի նախակրթարանների համար միագույն սպիտակեղենի ստե 

3. Նախակրթարանների, հանրակրթական այլ դպրոցների համար ստեղծել նման 

նմուշներ և ներկայացնել, նմուշները պետք է լինեն մատչելի 

4. Ամանորյա, զատկական, ծննդյան տոների սփռոցների և այլ պարագաների ստեղծում 

5. Սոցցանցերում էջի ստեղծում և արտադրանքի տարածում 

 

Զարդակիրառական 

1. Կավե մատչելի և պահանջարկ ունեցող սպասքի ստեղծում ՝ գինու բաժակներ, գինու 

կճճուճ, սուրճի բաժակներ 

2. Տարբեր նյութերից զարդերի ստեղծում 

3. Ձեռագործ շարֆիկներ 

4. Այլ նմուշներ 

Գործընկերների հետ աշխատանք 

Պարտեզապուրակային գործ 

1. Բույսերի արտադրություն և իրացում 

Գործընկերների հետ աշխատանք 

 Հարություն Մնացականյան 

https://www.facebook.com/harutyun.mnatsakanyan1

