
* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն Էդգար Մանուկյան Ալեքսանի 

2 Ծննդյան տարեթիվ /օր, ամիս, տարի/ 16.09.1983 

3 Հասցե ք. Գյումրի, Իսահակյան փ., 7 շ., բն. 28-29 
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Հեռախոսահամար 
+374 94 00 55 88 

+374 98 053 453 

5 Էլ. հասցե 
                                               edgarman1@mail.ru 

                                              edgarman1tun@gmail.com 
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Աշխատանքային սոցիալական կայքեր 

(Linkedin, Facebook, YouTube և այլն) 

 

Facebook 

mailto:edgarman1@mail.ru
mailto:edgarman1tun@gmail.com
https://www.facebook.com/edgar.manukan


* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 
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Կրթություն 

 

2016-2018 

թթ 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի 

մագիստրատուրա 

Մասնագիտությունը՝ «Ինֆորմատիկա» 
Մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան 

 

2016-2017 

թթ 

ՀՀԿԳՆ «Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական 

ուսումնարան» 

Մասնագիտությունը՝ «Համակարգիչների շահագործում» 
Որակավորում՝ Օպերատոր համակարգչի 

 

 
2007-2010 

թթ 

Մոսկվայի Ա.Ն. Կոսիգինի անվան տեքստիլ համալսարանի 

ասպիրանտուրա 

«Տեխնոլոգիաների և արտադրության կառավարման 

Ֆակուլտետ» 

Մասնագիտությունը՝ 05.19.02 - «Տեքստիլ նյութերի և հումքի 

արտադրման տեխնոլոգիա» 

 
2004-2006 

թթ. 

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան Գյումրու 

մասնաճյուղի մագիստրատուրա 

Մասնագիտությունը՝ «Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության 

արտադրանքի տեխնոլոգիա» 

 
2000-2004 

թթ. 

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան Գյումրու 

մասնաճյուղի բակալավրիատ 

Մասնագիտությունը՝ «Տրիկոտաժի արտադրության 
տեխնոլոգիա» 

1990-2000 
թթ. 

Գյումրու թիվ 16 միջնակարգ դպրոց 

8 Գիտական աստիճան Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու 



* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

9 
Գիտական կոչում 

- 

   Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանի 

Գյումրու մասնաճյուղ 

  Սեպտեմբեր 

2019թ - 

Զբաղեցրած պաշտոն՝ ասիստենտ 

Դասախոսությունների վարում 

   «Ինֆորմատիկան ֆինանսներում», «Տեղեկատվական 

   համակարգերի կիրառումը հաշվապահական հաշվառման մեջ» 

   «Համակարգչային հմտություններ», «Ինֆորմատիկայի 

   հիմունքներ» 

  Սեպտեմբեր 

2019թ - 

Գյումրու թիվ մեկ ավագ դպրոց 

Զբաղեցրած պաշտոն՝ Ինֆորմատիկայի ուսուցիչ 

10 Աշխատանքային փորձ 
Դեկտեմբեր 

2019թ - 

Գյումրու թիվ մեկ ավագ դպրոցի «Արմաթ ինժեներական 

լաբորատորիա» 

Զբաղեցրած պաշտոն՝ Խմբավար 
   ՀԱՊՀ Գյումրու ավագ դպրոց 

  Սեպտեմբեր 

2018թ - 
Զբաղեցրած  պաշտոն՝  «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», 

«Հեռահաղորդակցման  հիմունքներ»,  «Միկրոէլեկտրոնիկա» 
առարկաների ուսուցիչ 

  
Հունվար 

2018թ - 

Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանի «Արմաթ ինժեներական 

լաբորատորիա» 

Զբաղեցրած պաշտոն՝ Խմբավար 
  

Հուլիս 2015 - 
ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Ընտանիք» մանկապատանեկան սաների կենտրոն 

ՊՈԱԿ 



* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

   Զբաղեցրած պաշտոն՝ Խմբավար 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատանքային փորձ 

Նոյեմբեր 

2015թ – 

Սեպտեմբեր 

2019 

Գյումրու «Ֆոտոն վարժարան» 

Զբաղեցրած  պաշտոն՝  «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», 

«Հեռահաղորդակցման  հիմունքներ»,  «Միկրոէլեկտրոնիկա» 
առարկաների ուսուցիչ 

Սեպտեմբեր 

2018թ – 

Հուլիս 
2019 

ՀՀԿԳՆ «Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական 

ուսումնարան» 

Զբաղեցրած պաշտոն՝ Դասախոս 

Ապրիլ 

2013 – 

Դեկտեմբեր 
2014 

«Գազպրոմ խիմվոլոկնո» ՓԲԸ ՌԴ, Վոլգոգրադի մարզ, ք. 

Վոլժսկի 

Զբաղեցրած պաշտոն՝ Ինժեներ-տեխնոլոգ 

Օգոստոս 

2007 – 

Սեպտեմբեր 

2008 

ԱՁ «Իգիթյան Ք.Ա.» «Տրի կիտա» առևտրի կենտրոն, Մոսկվայի 

մարզ 

Զբաղեցրած պաշտոն՝ Մենեջեր, շուկայի զարգացման 

պատասխանատու 

Սեպտեմբեր 

2003 – 

Դեկտեմբեր 
2006 

 

«Ընտանիք» ՄՊՍ ՊՈԱԿ ք. Գյումրի 

Զբաղեցրած պաշտոն՝ Շախմատի խմբավար 

11 Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Տեղեկատվական համակարգերի կիրառումը հաշվապահական հաշվառման 

մեջ, Ինֆորմատիկան ֆինանսներում, Համակարգչային գրագիտություն 



* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

12 Մասնագիտական անդամակցություն - 

13 Գիտական հրապարակումների թիվ 16 
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Վերջին հինգ տարիների գիտական 

հրապարակումների ցանկ 

Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: 

Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2018, էջ 281-283 | 

Մանուկյան Է.Ա., Սողոյան Ս.Ս. « Արտադասարանական ժամերին վիզուալ 

միջավայրում ծրագրավորման ուսուցման սկզբունքները» 

 

Вестник науки и образования 2020. № 18 (96). Часть 1, 2020, Էջ 21-31, Минасян 

З.А., Папоян А.Р., Манукян Э.А., Манасян Н.К. - Обзор технологий 

изготовления и методов оценки свойств плетеных изделий 

 

Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր 

(ՀՃԱԼ).Գիտատեխնիկական հոդվածների ժողովածու 2020 է, Զ.Ա. 

Մինասյան, Է.Ա. Մանուկյան, Ն.Կ. Մանասյան - Տեքստիլ եվ կաշվե իրերի 

ջրամերժ տոգորման եղանակները եվ մատչելի կազմությունները 



* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

 

 

 

 
15 

Վերջին հինգ տարիներին գիտաժողովների 

մասնակցություն 

Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: 

Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2017թ․ 

Ստեմֆորդի համալսարանի՝ «Բարձր տեխնոլոգիաների հիմունքները և 

թվային գրագիտության զարգացումը» կոնֆերանսի մասնակցություն 

Մոսկվա 2019 թ. 

 

 

 
 

16 

Վերջին հինգ տարիներին վերապատրաստումների 

մասնակցություն 

ԾԻԳ-ի կողմից կազմակերպված «ՏՀՏ-ի օգտագործումը դասի ընթացքում» և 

«Շրջված դասարան» վերապատրաստման մասնակցություն։ 2018 թ. 

 
«Ինֆուս» ՀԿ «Բարձր տեխնոլոգիաների հիմունքները և թվային 

գրագիտության զարգացումը» առցանց դասընթացի մասնակցություն։ 

2019թ. 

17 Դասընթացներ բակալավրիատիում (թվարկել) 
«Ինֆորմատիկան ֆինանսներում», «Համակարգչային հմտություններ», 

«Ինֆորմատիկայի հիմունքներ» 

18 Դասընթացներ մագիստրատուրայում (թվարկել) 
«Տեղեկատվական համակարգերի կիրառումը հաշվապահական հաշվառման 

մեջ» 



* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

19 Դասընթացներ ասպիրանտուրայում (թվարկել) - 

20 Տպագիր դասախոսությունների առկայություն 
Այո  Մասամբ Ոչ 

21 
Էլեկտրոնային դասախոսությունների 

առկայություն (ընդգծել) 

Այո  Մասամբ Ոչ 

22 Շնորհանդեսով դասախոսությունների 

առկայություն (ընդգծել) 

Այո Մասամբ Ոչ 

 
23 

Մասնագիտական որակավորումը հավաստող 

միջազգայնորեն ճանաչված աստիճանի 

առկայություն (օրինակ՝ CFA, PMP և այլն) 

 
- 



* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

 

 

24 
Համակարգչային հմտություններ (MS Office - 

փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, 

Power-Point ) 

 

 

Այո 

25 Վիճակագրական որևէ փաթեթի տիրապետում 

(SPSS, STATA, EViews և այլն) 

 

 

- 

26 Արտերկրում դասավանդման փորձառություն 

(նշել երկիրը, ուսումնական հաստատությունը, 

դասընթացը, ժամկետը, տևողությունը) 

- 

27 
Օտար լեզուների իմացության մակարդակի 

նկարագիր (նշել օտար լեզվով դասավանդելու 

մասին, եթե կա նման փորձառություն, նաև՝ 

հաստատության անվանումը, դասավանդման 

տևողությունը, դասընթացի անվանումը) 

- 

28 Լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ 

(TOEFL, IELTS , BEC, DELF/DALF, TCF/TEF) 

քննության միավորը և հանձնման ժամկետը) 

- 


