
 

ՍՈՆԱ  ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Կրթություն 

 

1991-1996 թթ.   

ԵրՊՃՀ, «Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, 

համակարգեր և ցանցեր» ֆակուլտետ 

 

Աշխատանքային փորձ 
/Պաշտոն,  

կազմակերպության  

անվանում/ 
 

 2018թ-ից առ այսօր 

Դասընթացավար 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Կրթության 

բարելավում» ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի և 

Վայոց ձորի մարզերի  հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների  ուսուցիչների և վարճական 

աշխատակիցների 30 ժամյա վերապատրաստումներ` 

առարկաների դասավանդման և ուսումնական 

հաստատությունների վարչարարության ընթացքում 

ՏՀՏ-ի կիրառումը խթանելու նպատակով 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ 

 

 2020-2021թթ. 

Դասավանդող  

E-school Armenia ծրագիր -ինֆորմատիկա առարկայի 

ուսուցիչ 

«ԿՏԱԿ» ՓԲԸ 

                            

 2020-2021թթ.  

Վերապատրաստող – մենթոր  

«Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և 

ուսուցչի օգնականների դասավանդման 

հմտությունների զարգացման ապահովում» ծրագիր 

Հանրապետական Մանկավարժահոգեբանական 

Կենտրոն 

 

 2020թ.  

Դասընթացավար 

«Հեռավար ուսումնական գործընթացներում 

ուսումնական հաստատությունների 

մանկավարժական աշխատակիցների ՏՀՏ միջոցներով 

նախագծային ուսուցում իրականացնելու 

հմտությունների զարգացում» դասընթաց 

«Հույս եվ Ապագա » ՀԿ 

 

 2019թ.  

Դասընթացավար  

Հանրակրթակական ուսումնական հաստատության 

ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու 

համար վերապատրաստման դասընթաց 

«Հույս եվ Ապագա » ՀԿ 

 



 2017 թ.  

Դասընթացավար  

«Ցանցալյին սերվիսնեը դասապրոցեսում» թեմայով 

առարկայական ուսուցիչների վերապատրաստում  

Գ. Գյուլբենկյանի անվան հ. 190 ավագ դպրոց 

 

 2015 թ. 

 Դասընթացավար  

«ՏՀՏ» -ներն ուսումնական գործընթացում կիրառելու 

ուղղությամբ առարկայական ուսուցիչների 

վերապատրաստում»  

Գ. Գյուլբենկյանի անվան հ. 190 ավագ դպրոց 

 

 2010 թ.  

Դասընթացավար  

«ՏՀՏ վերապատրաստում սովորողների 

հետազոտական աշխատանքները ղեկավարելիս»  

Գ. Գյուլբենկյանի անվան հ. 190 ավագ դպրոց 

 

 2010-2011 թթ.  

Ինֆորմատիկա ուսուցիչ, մաթեմատիկայի և 

ինֆորմատիկայի մասնախմբի ղեկավար 

Գ. Գյուլբենկյանի անվան հ. 190 ավագ դպրոց 

 

 2009 թ. Հուլիս 

Դասընթացավար  

«ՏՀՏ վերապատրաստում սովորողների 

հետազոտական աշխատանքները ղեկավարելիս»  

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

 

 2009 թ. Հուլիս 

Դասընթացավար  

«ՏՀՏ վերապատրաստում սովորողների 

հետազոտական աշխատանքները ղեկավարելիս»  

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

 

 2009 թ. մայիս  

Դասընթացավար  

Նախակրթարանների Հանրապետական ծրագրով 

մարզերի տնօրենների ՏՀՏ վերապատրաստում 

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

 

 2004-2005 թթ. 

Համակարգչային լսարանի պատասխանատու 

«Փրոջեքթ Հարմոնի» ՀԿ, ASCP ծրագիր 

 

 2004-2005 թթ.  

«Մեխակ» կրթամշակութային կենտրոնի տնօրեն 

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 



 

 1997-1998 թթ. 

Ինֆորմատիկայի դպրոցի տնօրեն 

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

 

 1996-1997 թթ. 

Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի ուսուցչուհի 

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

 

Դասընթացների, սեմինարների և 

համաժողովների մասնակցություն 

 2020 թ. 

Առաջին աստիճանի  տարակարգ 

 2020 թ.  

«Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և 

ուսուցչի օգնականների դասավանդման 

հմտությունների զարգացման ապահովում» ծրագիր 

ԿԳՄՍՆ, «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական 

հիմնադրամի կողմից, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան 

գրասենյակ 

 2020 թ.  

«Տեխնովացիա Հայաստան 2020» մրցույթի մրցանակից 

 2019 թ.  

«Հանրակրթական ուսումնական հաստատության 

ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) ստացման 

համար վերապատրաստման» դասընթաց: 

«Հույս եվ ապագա»ՀԿ 

 2017 թ.  

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Կրթության 

բարելավում» ծրագրի շրջանակներում  կանադական 

Ագենս Յունիվերսարի Դե Լա Ֆրանկոֆոն 

կազմակերպության կողմից վերապատրաստողների 

վերապատրաստման  30-ժամյա դասընթաց՝ 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

մանկավարժական և վարչական աշխատակիցների   

առարկաների դասավանդման և ուսումնական 

հաստատությունների վարչարարության ընթացքում 

ՏՀՏ-ի կիրառումը խթանելու նպատակով 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ 

 2012 թ. 

«Հանրակրթական ուսումնական հաստատության 

ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար 

իրականացված վերապատրաստում»  

«Կրթական ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ 

  2011 թ. 

«Աշխատանք «1 աշակերտ- 1 համակարգիչ» 

ուսումնական մոդելով» դասընթաց՝ դպրոցների 

ուսուցիչների համար 

Ինթել կորպորացիա, «Յունիքոմփ» ՓԲԸ և 

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամ  



 2006 թ. 

«C++ ծրագրավորման լեզվու»  դասընթաց 

Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոն 

 2005 թ. 

Project Harmony and OSI  

Windows 2000 Server Administation, Microsoft Exchange 

Server, Microsoft Proxy Server 

 2004 թ. 

Project Harmony and OSI  

Web Design- Adobe Photoshop, HTML, Macromedia 

Dreamweaver 

 1996 թ. 

Երևանի պետական ճարտարագիտական 

համալսարանի EURASIA հիմնադրամի կողմից 

աջակցվող (USAIDI-ի միջոցներով) «Ինժեներների 

Վերապատրաստման (Քոմփյութերներ և 

Տնտեսագիտություն)» դասընթաց 

 

Լեզուներ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն 

 


