
ԱՍՏՂԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Էլեկտրոնային հասցե a.poghosyan@mskh.am  
Բլոգ Teaching foreign languages at 

primary school 
 

Русский язык в начальной школе 
 

 

 

Կրթություն  

Հանրակրթություն  

դպրոցի անունը, համարը  

Ն. Վ. Գոգոլի անվ. Հ. 35 միջնակարգ դպրոց 

 

ուսումնառության տարեթվերը  

1983-1993  

 

Մասնագիտական կրթություն   

հաստատության անվանումը  

Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների 

համալսարան  

 

ուսումնառության տարեթվերը  

1994-1999  

 

ֆակուլտետ  

Անգլերեն լեզու, ռուսաց լեզու և գրականություն  

 

 

 

 

 

որակավորումը ըստ դիպլոմի  

բանասեր, ուսուցիչ, անգլերեն լեզվի, ռուսաց 

լեզվի և գրականության մասնագետ  

 

 

Վկայագրված վերապատրաստումներ   

TKT Essentials   

Բրիտանական Խորհուրդ  

 

24.09.2010 մինչև 03.12.2010 

 

Primary Teacher Training Online /Կրտսեր դպրոցի 

ուսուցչի վերապատրաստման առցանց 

դասընթաց   

Բրիտանական Խորհուրդ  

 

 

 

15.01.2010 մինչև 10.04.2010 

 

Школа молодого преподавателя русского языка. 

հ.  4986 <<Ռուսաց լեզվի երիտասարդ ուսուցչի 

10.11.2010 մինչև12.11.2010  

 

https://apoghosyan.wordpress.com/
https://apoghosyan.wordpress.com/
https://russianforschool.wordpress.com/


դպրոց>>   

Российский университет дружбы народов   

Անցկացվել է Ռուսաստանի Ժողովուրդների 

բարեկամության համալսարանի կողմից 

 

 

 

Երբ կեղտոտում եք ձեր ձեռքերը 

քերականությամբ  

Անցկացվել է Ջիմ Սքրիվեների կողմից  

Կազմակերպված էր Բրիտանական խորհուրդի 

կողմից  

 

փետրվարի 14-ին, 2015 թ.  

Լեզվի ուսուցման նոր մեթոդաբանություններ և 

գնահատում  

Կազմակերպված է Ժամանակակից լեզուների 

Եվրոպական կենտրոնի և Երևանի Վ.Բրյուսովի 
անվան պետական լեզվաբանական 

համալսարանի կողմից  

 

2015 թ. մարտի 25-27  

 

Մասնագիտական հրապարակումներ 

Աշխատելու տարեթիվը  Կազմակերպության, 
ծրագրի անվանումը  

Կատարած աշխատանքը  

1999-2000  «Գրանդ Տոբակո» ՀՁ  թարգմանիչ  

2000-2004  «Իմէքս Գրուպ» ՍՊԸ  թարգմանիչ  

2008  «Վալետտա» ՍՊԸ  կայքի խմբագրիչ  

2008 թ. պայմանագրային  «Կենտրոնական բանկ»  թարգմանիչ  

2008-առ այսօր  «Մխիթար 

Սեբաստացի» կ/հ  
դասավանդող  

Մասնագիտական հրապարակումներ  

Յուրաքանչյուրին՝ ըստ իր կարողության «Դպիր» ամսագիր հ. 46  

Հայաստանի տեսարժան վայրերը` օտար 

լեզվով 

 

«Դպիր» ամսագիր հ. 9 /85/ 

4-րդ դասարանի սովորողների անգլերեն 

և ռուսերեն առարկաների տարեվերջյան 

ստուգում 

 

«Դպիր» ամսագիր հ. 5 /69/  

Дни Виктора Амбарцумяна. Проект "О «Դպիր» ամսագիր 

http://dpir.mskh.am/hy/node/877
http://dpir.mskh.am/hy/node/419
http://dpir.mskh.am/ru/node/547


космосе". 

 

Թարգմանություններ  Перевод как проектное 

обучение иностранному 

языку 

 Когда приходит январь 

 “Достопримечательности 

Армении” на иностранном 

языке 

 “Узнаем наших 

современников” От 

Диджитека до Диджитека 

 Самооценивание 

 Интерактивный урок 

 
 

Լեզուների իմացություն (թվարկել՝ նշելով իմացության մակարդակը)  
Ռուսաց լեզու – մասնագետ  
Անգլերեն լեզու – մասնագետ  
Ֆրանսերեն լեզու - սկսնակ  

 

ՏՀՏ հմտություններ (թվարկել Ձեր կողմից գործածվող թվային միջոցները, 
համակարգչային ծրագրերը)  
Համակարգիչ՝ Microsoft Office փաթեթ (Word, Excel, Power Point), AVS Video Editor, 
Smart Notebook  

Ձայնագրիչ  

Ֆոտոխցիկ, տեսախցիկ  

 

Այլ տեղեկություններ  

Մրցանակներ 

Ռուսաց լեզվի լավագույն ուսուցիչ 

մրցույթ 

 

Կազմակերպված 

Ռոսոսոտրուդնիչեստվո –ի Հայաստանի   

ներկայացուցչության   կողմից   

Մրցանակ` մրցույթի հաղթող, 3-րդ 

կարգի դիպլոմ 

 

 

http://dpir.mskh.am/ru/node/1031
http://dpir.mskh.am/ru/node/1031
http://dpir.mskh.am/ru/node/1031
http://dpir.mskh.am/ru/node/930
http://dpir.mskh.am/ru/node/894
http://dpir.mskh.am/ru/node/894
http://dpir.mskh.am/ru/node/894
http://dpir.mskh.am/ru/node/709
http://dpir.mskh.am/ru/node/709
http://dpir.mskh.am/ru/node/709
http://dpir.mskh.am/ru/node/595
http://dpir.mskh.am/ru/node/505


ԷդուԴիջիթեք 2013  

Կազմակերպված <<Մխիթար 

Սեբաստացի::կ/հ կողմից 

Կրթական բլոգը որպես մեդիա 

գրադարան վարելու համար 

 

 

 

 
 
 

ԷդուԴիջիթեք 2013  

Կազմակերպված <<Մխիթար 

Սեբաստացի::կ/հ կողմից 

<<Ինչուիկ>> էլեկտրոնային գրքի համար  

 

 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատության ուսուցչի ատեստավորում 
    2013 թ.  

 


