
 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

1 

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն 

 

Սիրվարդ Գրիգորյան Գրիգորի 

2 
 

Ծննդյան տարեթիվ /օր, ամիս, տարի/ 
12.11.1956թ. 

3 Հասցե ք. Գյումրի, Հաղթանակի պ. 2, բ.15 

4 Հեռախոսահամար +37499633856 

5 
 

Էլ. հասցե 
Sirvardgrig@mail.ru 

6 
Աշխատանքային սոցիալական կայքեր  

(Linkedin, Facebook, YouTube և այլն) 
Facebook 

7 

 

 

Կրթություն 

 

 

Բարձրագույն 

1986-1991 թթ. Լենինգրադի Ժդանովի անվան պետական համալսարանի 

անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի հայցորդ 

1986 թ. վերապատրաստում Լենինգրադի պետական համալսարանի 

անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնում  

1981 թ. վերապատրաստում ԵՊՀ–ում 

1977 թ. ապրիլ - մայիս – վերապատրաստման դաընթաց Օքսֆորդի 

/Նորիգտոն կենտրոն/ համալսարանում 

1973-1977 թթ. Երևանի Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների 

պետական մանկավարժական ինստիտուտի անգլերեն լեզվի բաժինը  

1963-1973 թթ.  Գյումրու թիվ 20 միջնակարգ դպրոց 

https://www.facebook.com/sylvia.grigoryan


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

8 
 

Գիտական աստիճան 
- 

9 
 

Գիտական կոչում 
- 

10 

 

 

Աշխատանքային փորձ 

 

 

Սեպտեմբեր 2014թ. - մինչև օրս ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ Բնագիտական 

առարկաներ ամբիոն, անգլերեն լեզվի դասախոս 

Մարտ 2008թ. - մարտ 2013թ. Գյումրու պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ, անգլերեն  լեզվի ամբիոնի ասիստենտ 

Սեպտեմբեր 1999թ.- մարտ 2013թ. Գյումրու պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ, Փոխդեկան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ 

Փետրվար 2009թ.- մարտ 2009թ. ERASMUS MUNDUS ECW նախագծի 

մասնակից, Թուշիայի համալսարան, Իտալիա, դասավանդող դասախոս 

Մարտ 2003թ. - մարտ 2008թ. Գյումրու պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ, անգլերեն լեզվի ամբիոնի դոցենտ  

Սեպտեմբեր 1992թ. - մարտ 2003թ. Գյումրու պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ, ավագ  դասախոս 

Փետրվար 2003/2002/2001 - ACCELS- ի կողմից կազմակերպած Անգլերենի և 

ամերիկագիտության դասավադման (TEA) ծրագրի մրցանակաբաշխության  

1-ին փուլ, գնահատման  հանձնաժողովի  անդամ 

Դեկտեմբեր 1989թ. – հունվար 1990թ. Կամավոր մանկավարժ, 

Սանկտպյոլտեն, Ավստրիա. Ապահովել եմ խորհրդատվություն և 

մանկավարժական աջակցություն 1988-ի երկրաշարժից տուժած մի խումբ 

երեխաների 

Սեպտեմբեր 1977թ. – սեպտեմբեր 1992թ. Լենինականի պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ, անգլերենի դասախոս. 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

11 

 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 

 

 

1. Վաղ շրջանի նոր անգլերենում ոչ-բայական նշույթային 

արտահայտությունների իմաստաբանական, կառուցվածքային և 

գործառական վերլուծություն:  

2. Անգլերենի հատուկ անունների ուսուցման դերը միջմշակութային 

հաղորդակցության մեջ: 

3. Գերմանական լեզուների բանասիրության ներածություն 

12 

 

Մասնագիտական անդամակցություն 

 

 

2001-2003թթ. ACCELS TEA ծրագրի հայաստանյան հանձնաժողովի անդամ: 

English Speaking Union 

13 
 

Գիտական հրապարակումների թիվ 
19 

14 

 

Վերջին հինգ տարիների գիտական 

հրապարակումների ցանկ 

- 

15 

 

Վերջին հինգ տարիներին գիտաժողովների 

մասնակցություն 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

Кафедра иностранных языков, Первая международная научно-практическая 

конференция «Гуманитарный вектор преподавания иностранных языков». 

Тема: «Роль лекций по специальности на иностранном языке», Москва, 28 

февраля, 2019г. 

16 

 

Վերջին հինգ տարիներին 

վերապատրաստումների մասնակցություն 

British Council Armenia - Face to Face IELTS Teacher Training Course, 2017թ. 

փետրվար. 

Manmar CJSC and Pearson Education – Teacher Training session, 2016թ. մայիս 12-

13. 

17 Դասընթացներ բակալավրիատիում (թվարկել) Մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն) 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

18 Դասընթացներ մագիստրատուրայում (թվարկել) - 

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) 

- 

24 

Համակարգչային հմտություններ (MS Office -

փաթեթի ազատ տիրապետում՝  Word, Excel, 

Power-Point ) 

Word 

25 
Վիճակագրական որևէ փաթեթի տիրապետում 

(SPSS, STATA, EViews և այլն) 
- 

26 

Արտերկրում դասավանդման փորձառություն 

(նշել երկիրը, ուսումնական հաստատությունը,  

դասընթացը, ժամկետը, տևողությունը) 

ERASMUS MUNDUS ECW նախագծի մասնակից, դասավանդող դասախոս, 

Թուշիայի համալսարան, Իտալիա, փետրվար-մարտ, 2009թ. 

27 

Օտար լեզուների իմացության մակարդակի  

նկարագիր (նշել օտար լեզվով դասավանդելու  

մասին, եթե կա նման փորձառություն, նաև՝  

հաստատության անվանումը, դասավանդման 

ռուսերենի և անգլերենի վարժ իմացություն; 

գերմաներենի բավարար իմացություն 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

տևողությունը, դասընթացի անվանումը 

28 

Լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ 

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

քննության միավորը և հանձնման ժամկետը) 

- 


