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Կարապետ Եղոյան

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ

ք. Լենինական Օգոստոսի 3. 1950 թ.

Կրթություն
1957-1960 թթ.- Թումանյանի անվան թիվ 13 միջնակարգ դպրոցում:
1960- 1968 թթ -Երևանի միջնակարգ երաժշտական գիշերօթիկ դպրոց:
1968-72թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական
ինստիտուտի գեղագիտական դաստիարակության ֆակուլտետի երաժշտության:

Գիտական աստիճանը և կոչում
1990թ. պաշտպանել է գիտական թեզ` «Երաժշտական կրթությունը և դաստիարակությունը
նախախորհրդային հայ դպրոցում» թեմայով և ստացել մանկավարժական գիտությունների
թեկնածուի գիտական աստիճան:
2002թ. շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում:

Աշխատանքային փորձ
1972-73թթ. ուս. տարում աշխատել է Արթիկի շրջանի Փանիկ գյուղում, որպես երաժշտության
ուսուցիչ և մեթոդիստ:1987-92թթ. ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղ` ուսանողուհի
1992-2013թթ. ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղ` ԿԿԻՏ ամբիոնի դասախոս
1998-մինչ օրս Լենինականի Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի
կերպարվեստի ամբիոնի դասախոս:
1974թ. մինչ օրս աշխատում է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական
ինստիտուտում:
Միաժամանակ աշխատել է Լենինականի թիվ 5 երաժշտական և 15 միջնակարգ դպրոցներում և
մանկավարժական ուսումնարանում:
1990-ական թթ. աշխտել է Գյումրու քաղաքապետարանի փողային նվագախմբում, մշակույթի բաժնի
կամերային և «Գոհար» երգչախմբերում:
Այժմ երգում է Շիրակի թեմի Սուրբ Յոթ Վերք եկեղեցու երգչախմբում:
Կարդացվող դասընթացներ
ԵԴՄ, Լրացուցիչ նվագարան, Երգչախումբ:
Գիտական հետաքրությունների շրջանակ
Մասնագիտական բնագավառի նորույթներ, գրականություն:
Պատրաստում է հրատարակության «Երաժշտական կրթությունը և դաստիարակությունը հայ
դպրոցում և նրա ավանդույթների արդիականությունը» մենագրությունը և հեղինակային երգերի
ընտրանին:
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մոտեցումները գործողության մեջ, Երևան, 2005թ., Էջ 37-39 Կոմիտասի ստեղծագործությունների
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49-52
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