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Անձնական տվյալներ    

 Ազգություն՝      հայ 

 Ծննդավայր՝   ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ 

 Ծննդյան ամսաթիվ՝ 15.04.1980 

 Ամուսնական կարգավիճակ՝   ամուսնացած  

 

Կրթություն 

 

 1987-1990թթ.  ԱՀ, ք.Ստեփանակերտի համար 3 միջնակարգ դպրոց 

 1990-1993թթ.  ԱՀ, ք.Ստեփանակերտի համար 2 միջնակարգ դպրոց 

 1993-1997թթ.  ԱՀ, ք.Ստեփանակերտի ֆիզմաթ հատուկ դպրոց 

 1997-2001թթ. Արցախի պետական համալսարան, ֆիզմաթ ֆակուլտետ, 

մաթեմատիկայի բակալավր, մաթեմատիկայի ուսուցիչ 

 2004-2006թթ. Արցախի պետական համալսարան, ֆիզմաթ ֆակուլտետ, 

մաթեմատիկայի մագիստրոս 

 2013-2017թթ. Արցախի պետական համալսարանի մաթեմատիկա 

մասնագիտության հայցորդ 

 

Աշխատանքային  փորձ 

 2001-2005 թթ. –Ստեփանակերտի  Ա. Ղուլյանի անվան թիվ 2 միջն. դպրոցի 

մաթեմատիկայի ուսուցչուհի   

 2005-2009 թթ.-Ստեփանակերտի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 1 միջն. դպրոցի 

մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի 

 2009-2010 թթ.-ԱրՊՀ-ի կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի 

ամբիոնի դասախոս 

 2010-2014 թթ.-ԱրՊՀ-ի մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս 

 2014 -2016 թթ.- ԱրՊՀ-ի մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս 

 2016թ. սեպտեմբերից - ԱրՊՀ-ի մաթեմատիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

    Ալգորիթմական և երկրաչափական մտածողության զարգացման հիմնախնդիրները 
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Գիտական    աշխատանքներ  

 

1. Բնագիտամաթեմատիկական հոսքի դժվարավուն խնդիրների լուծման 

օրինակներ Ի.Ֆ.Շարիգին Երկրաչափություն – 11 դասագրքից, ԱրՊՀ 

գիտական ընթերցումներ, հոդվածների ժողովածու, 2010 

2. Անալոգիան մաթեմատիկայում ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, N1-2 (23-24), 

2011 

3. Տարածաչափական խնդիրների լուծումը որպես մտածողության զարգացման 

գործոն, Բնագետ, Համահայկական III կրթական գիտաժողով, Երևան, 2012 

4. Ընդհանրացված կրկնությունն ավագ դպրոցի երկրաչափության դասերին, 

ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ հոդվածների ժողովածու, 2013 

5. Ռեֆլեքսիվ կրկնությունները ավագ դպրոցի երկրաչափության կամընտրական 

դասընթացում, Բնագետ, Համահայկական IV կրթական գիտաժողով, Երևան, 

2014 

6. Неравенство Йенсена и панорамное видение в курсах по выбору 

физикоматематического профиля старшей школы Труды международной 

научной конференции (28 сентября-2 октября), том I, Горис, 2015 

7. Ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքում սովորողների մոտ կրկնությունների 

կազմակերպման մի մանրապատում, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, 1/2015 

8. Ոչ ստանդարտ խնդիրները ընդհանրացնող կրկնությունների գործընթացում, 

Մաթեմատիկան դպրոցում գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 4(102), 2015 

9. Անալոգիան որպես ռեֆլեքսիվ կրկնությունների իրականացման միջոց, ԱրՊՀ 

գիտական տեղեկագիր, 1/2017 

10. Бесконечно убывающаяся геометрическая прогрессия как ядро изучения 

стереометрических задач, Chinese Academy of Sciences, National Science Review, 

Issue 4 (2), December 2017, VOLUME 4 

11. Բազմանիշ թվերի մասին որոշ խնդիրների լուծումը ռեբուսների 

կիրառությամբ, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, 1/2019 

12. Տեքստային խնդիրները որպես ալգորիթմական մտածողության զարգացման 

միջոց, Մաթեմատիկական կրթություն 7, միջազգային գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու,10-12 հոկտեմբերի, 2019 

13. Ալգորիթմական մտածողության զարգացումը մաթեմատիկայի դասերին, 

Բնագետ 5, 2019 

14. Ցիկլային ալգորիթմները մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում, ԱրՊՀ 

գիտական տեղեկագիր, 2/2019 

15. Հասկացությունների հատկությունների, հայտանիշների ու դրանց փոխադարձ 

կապի ճանաչման խնդիրը, Բնագետ 3, 2020 

Համակարգչային  իմացություն 

MS- Windows, MS-Offise: Word, Excel, PowerPoint, Access և այլն 

 

Լեզուների իմացություն 

Հայերեն,  ռուսերեն,  անգլերեն   


