Լուսինե Վլադիմիրի Բուշ
Անձնական տեղեկություններ (չեն հրապարակվում)
Ծննդյան վայրը

Ք.Երևան

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

22.04.1975

Քաղաքացիությունը

Հայաստանի Հանրապետություն

Հաշվառման հասցե (ըստ անձնագրի)

Ք.Երևան, Անդրանիկի 58, 46

Փաստացի հասցե (եթե տարբեր է հաշվառման հասցեից)
Ընտանեկան կարգավիճակ

ամուսնացած

Կուսակցականություն

անկուսակցական

Հասարակական գործունեություն

-

Հեռախոսահամարներ (տան, բջջային)

010732473, 093245025

Էլեկտրոնային հասցե

Ընտանիքի անդամներ
Անուն ազգանուն

Ձեզ հետ հարաբերությունը

Կիրակոսյան Հայկ

ամուսին

Կիրակոսյա Դավիթ

որդի

Զբաղվածությունը
Valex Group, տնտեսագետ
դպրոցական

ընթերցանություն
Այլ տեղեկություններ

Աշխատողի անձնական թերթիկ
Հրապարակվում է աշխատողի skyDrive-ում, կայքում

Էլեկտրոնային հասցե

englishbush@mskh.am

Կրթություն
Հանրակրթություն
•

Ա.Պուշկինի անվ. Թիվ 8 միջնակարգ դպրոց

1982-1984

•

“Մխիթար Սեբաստացի” կրթահամալիր

1984-1992

Մասնագիտական կրթություն
•

Ա.Շիրակացու անվ. Միջազգային
Հարաբերությունների Համալսարան

•

1992-1996

Ա.Շիրակացու անվ. Միջազգային
Հարաբերությունների Համալսարան-

2004-2006թ.

մագիստրատուրա /պետական նմուշի դիպլոմ/

•

Ռոմանա-գերմանական ֆակուլտետ

•

Անգլերեն լեզվի բանասեր, թարգմանիչ,
դասավանդող

Վկայագրված վերապատրաստումներ
•

“Մխիթար Սեբաստացի” կրթահամալիրում
իրականացվող “Հանրապետական դպրոցում

2009թ. ապրիլ

Նախապատրաստական ուսուցում (ղեկավարի
վերապատրաստում)” հանրապետական
ծրագրով
•

Բրիտանական Խորհրդի կողմից կազմակերպած

2010

կրտսեր դպրոցի օտար լեզվի դասավանդողի

Հունվարի 15-ից ապրիլի 10-ը

առցանց վերապատրաստում
•

Բրիտանական Խորհրդի կողմից կազմակերպած
ՏՀՏ-ների գործածումը օտար լեզու
դասավանդելիս առցանց վերապատրաստում

2010-2011
Սեպտեմբերի 21-ից հունվարի 20-ը

Աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ կամավորական
Աշխատելու տարեթիվը

Կազմակերպության, ծրագրի
անվանումը

Կատարած աշխատանքը

ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
1996թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր

Բանկերի վերահսկողության

Թարգմանիչ

միջազգային բաժին
1997-1998թթ

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարություն

Առաջատար մասնագետ

ՀՀ Կառավարություն
“ՀՀ կառավարությա տնտեսական

1998-2002թթ.

բարեփոխումների վերլուծական-

Խմբագիր-թարգմանիչ

տեղեկատվական կենտրոն”
2002-2006

Ա.Շիրակացու անվ. Համալսարան

2006-առ այսօր

“Մխիթար Սեբաստացի”
կրթահամալիր

Անգլերեն լեզվի դասախոս
Անգլերեն լեզվի դասավանդող

Որպես վերապատրաստող իրականացրած վերապատրաստումներ
Ժամանակը
2008թ. հոկտեմբեր

Անվանումը
•

2009թ. մայիս

Տեղը

Դաստիարակների և
դասվարների
վերապատրաստում
• “Արդյունավետ օտար

“Մխիթար Սեբաստացի”
կրթահամալիր

լեզու” 5-օրյա
վերապատրաստում

Մասնագիտական հրապարակումներ
Վերնագիր

Հրապարակման տեղը
http://dpir.mskh.am/arxiv/dpir14-

“Արդյունավետ օտար լեզու”

7.html
“Մեդիամիջոցներ և խոսակցական անգլերեն”

http://dpir.mskh.am/arxiv/dpir3031.html

“Դպրոց ենք գալիս առանց պայուսյակի”

http://dpir.mskh.am/art.php?id=20

“Մեդիաինքնակրթություն” -

http://dpir.mskh.am/art.php?id=158/

Օտար լեզվի ուսուցումը 1-6-րդ դասարաններում

http://dpir.mskh.am/art.php?id=326

Լեզուների իմացություն (թվարկել՝ նշելով իմացության մակարդակը)
Հայերեն-մայրենի, ռուսերեն-գերազանց, անգլերեն-գերազանց, գերմաներեն-թերի

ՏՀՏ հմտություններ (թվարկել Ձեր կողմից գործածվող թվային միջոցները,
համակարգչային ծրագրերը)
Համակարգիչ, notebook, թվային ֆոտոխցիկ, տեսախցիկ, ձայնագրիչ, Էլ.գրատախտակ,
էլ.գրիչ
MsOffice, Internet, Adobe, Pinnacle Studio, Corel Draw

Համակարգչային ծրագրեր, երաժշտություն, գրականություն

Այլ տեղեկություններ

